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Apresentação    

  

 

O objetivo principal do XXVII Seminário Brasileiro de Crítica Literária e 

do XXVI Seminário de Crítica do Rio Grande do Sul – realizados nos dias 07, 

08 e 09 de dezembro de 2010, no Auditório Ir. Elvo Clemente, sala 305 da 

Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

– foi promover a troca de conhecimentos em áreas multidisciplinares – em 

especial Literatura, Teoria da Literatura e Crítica Literária – com a finalidade de 

levar não só aos professores universitários como também aos mestrandos, 

doutorandos e alunos dos cursos de graduação propostas teóricas vigentes no 

cruzamento de saberes nessas áreas.  

Para a realização desse intercâmbio, concorreu a programação 

oferecida, que constou de conferências, mini-curso e comunicações no 

decorrer dos três dias do Seminário, que homenageou, nesta edição, os 

escritores João Guimarães Rosa e Reynaldo Moura. 

Em nome da Comissão Organizadora, agradecemos o apoio recebido da 

PUCRS e da CAPES e, principalmente, a todos que participaram desse 

Seminário que já é uma tradição na Faculdade de Letras. 

 

 
Sérgio Bellei 

Sissa Jacoby 
ORGANIZADORES 
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Conferência de abertura 

 

Guimarães Rosa e a crítica 
João Adolfo Hansen 

USP 
 

      Para lhes falar sobre o tema ―Guimarães Rosa e a crítica‖,  começo com 

duas coisas básicas: a primeira é que a minha fala é só particular, sem  

pretensão de esgotar o que a crítica  já disse sobre ele. O que vou lhes dizer é 

parcial e retoma alguns textos que escrevi sobre Rosa e textos de um dos seus 

primeiros críticos, Antonio Candido. Não sei se interessa. Hoje, quando os 

projetos modernos de invenção e crítica estão arquivados e o valor estético 

está desierarquizado como ―qualquer coisa‖ no vale tudo do pop global da 

cultura midiática, talvez o que vou falar possa estar ultrapassado como coisa 

dos anos 60 e 70.  Mas vamos lá, com a segunda: como sabem, a ficção de Rosa 

é moderna e nega a normatividade de qualquer estética universal. Só com 

idealismo seria possível propor valores poéticos apriorísticos que devessem ser 

reconhecidos por qualquer leitor dela, independentemente de seus 

condicionamentos históricos. Rosa produz a relação de sua arte e a tradição 

literária brasileira e universal como autor de um ato que é simultaneamente 

estético e social. Ele realiza essa relação contraditória numa forma literária que 

integra a representação de uma referência principal, o sertão, e a avaliação da 

mesma por meio de um ponto de vista autoral particular1 que é comunicado ao 

destinatário e ao leitor no estilo dos seus textos.  Com a fórmula ―ponto de vista 

autoral particular‖, entendo aqui a forma da sensibilidade simbólica construída 

tecnicamente como princípio de ordenação funcional da representação2. Essa 

forma de sensibilidade é construída nos textos narrativos por meio das duas 

funções que referi. Com conceitos de Robert Weimann, teórico da recepção, 

podemos defini-las mais exatamente como função representativa, que em Rosa 

                                                        
1
  WEIMANN, Robert. ―Narrative Perspective: Point of View Reconsidered‖. In: Structure and 

Society in Literary History. Studies in the History and Theory of Historical Criticism. Expanded 
edition. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1984, p. 235. 
2
 KETTLE, Arnold. ―Dickens and the Popular Tradition‖. In: Zeitschrift für Anglistik und 

Amerikanistik, 9, 1961, p.230. 
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é, repito, ordenada textualmente como figuração de uma referência, o sertão, 

seus seres e seus acontecimentos, e função avaliativa, que é produzida pelo 

autor Rosa com procedimentos retóricos que comunicam a representação para 

o leitor. Entre tais procedimentos, além dos comentários dos narradores que 

evidenciam para o leitor a ficcionalidade da história que contam, gostaria de 

lhes falar esquematicamente de mais três. O primeiro deles, que não é primeiro 

nos textos de Rosa, mas só na ordem da minha fala, é a comunicação da 

particularidade histórica das diversas matérias sociais que o autor seleciona e 

correlaciona na composição dos seus textos, relativizando, parodiando e 

esvaziando as verdades supostas nelas; o segundo são os vazios da 

significação produzidos e comunicados ao leitor nas inovações de suas formas; 

o terceiro, enfim, é a integração das referências sertanejas em níveis 

metafóricos ou alegóricos de significação em que elas passam a conotar 

referências filosóficas e literárias universais.  

             Desde a publicação de Sagarana, em 1946, principalmente depois da 

publicação de Grande Sertão: Veredas, em 1956, muitos críticos e estudiosos 

como Cavalcanti Proença, Antonio Candido, Tristão de Athayde, Paulo Rónai, 

Pedro Xisto, Euryalo Cannabrava, Ruy Mourão, Fernando Py, Vilem Flusser, 

Benedito Nunes, Luiz Costa Lima, Eduardo Coutinho, Alfredo Bosi, José Carlos 

Garbuglio, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Walnice Nogueira 

Galvão, Maria Luiza Ramos, Henriqueta Lisboa, Angela Vaz Leão, Suzy Frankl 

Sperber e um grande etc. escreveram coisas importantes sobre Rosa. Desde 

os anos 1970, ele vem sendo mais e mais estudado na Universidade. A maior 

parte dos estudos acadêmicos é hermenêutica e não se ocupa desse ponto de 

vista particular nos termos das interações funcionais da avaliação da 

representação que o autor comunica ao leitor, preferindo interpretar conteúdos 

dos textos.  A relação que Rosa estabelece com o realismo e o regionalismo é 

semelhante à que Machado de Assis estabelece com o romantismo, quero 

dizer, é uma relação crítica de integração, dissolução e superação. Assim, uma 

questão crítica que me parece ser pertinente hoje, depois de muita 

interpretação de conteúdos, é a do sentido estético e político da intervenção da 

forma literária de Rosa no cânone. Ela deixa para trás o realismo, como já foi 

indicado por críticos como Antonio Candido, Paulo Rónai e Eduardo Coutinho, 
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mas é pouco discutida funcionalmente como avaliação crítica dos textos pelo 

autor. Para falar dessa função, vou citar trechos de alguns textos críticos de 

Antonio Candido, como disse. Eles me parecem fundamentais, porque 

sugerem, indicam e evidenciam a pertinência de pensarmos a forma literária de 

Rosa pela perspectiva do ponto de vista da avaliação das representações que 

o autor comunica ao leitor.  

             Em 1957, pouco depois da publicação de Grande Sertão: Veredas, 

Candido o comparou com Os Sertões. Lembrou que tem as três articulações da 

obra de Euclides da Cunha, a terra, o homem, a luta, e propôs que a 

semelhança para aí, pois onde Euclides descreve para classificar 

sociologicamente, Rosa descreve para sugerir ficcionalmente3. Considerar 

essa sugestão é básico para ler a literatura de Rosa literariamente, sem 

transformá-la redutoramente em ilustração de conteúdos e coisas empíricas, 

―realidade‖, ―realidade sertaneja‖, interpretações do Brasil, mito, religião, 

filosofia, psicanálise, sociologia, história etc. Na coletânea Textos de 

intervenção, de Antonio Candido, publicada em 2002, lemos o seguinte:  

(...) Sagarana não vale apenas na medida em que nos traz um 

certo sabor regional, mas na medida em que constrói um certo 

sabor regional, isto é, em que transcende a região. A província 

do sr. Guimarães Rosa, no caso Minas, é menos uma região 

do Brasil do que uma região da arte, com detalhes e locuções e 

vocabulário e geografia cosidos de maneira por vezes quase 

irreal, tamanha é a concentração com que trabalha o autor. 

(...) Por isso, sustento, e sustentarei, mesmo que provem o 

meu erro, que Sagarana não é um livro regional como os 

outros, porque não existe região igual à sua, criada livremente 

pelo autor com elementos caçados analiticamente e, depois, 

sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias. 

Transcendendo o critério regional por meio de uma 

condensação do material observado (condensação mais forte 

do que qualquer outra em nossa literatura da ‗terra‘), o sr. 

Guimarães Rosa como que iluminou, de repente, todo o 

caminho feito pelos seus antecessores. (CANDIDO, 2002, pp. 

185 - 186).  

 

                                                        
3
 CanDido, Antonio. ―O Homem dos Avessos‖. In: Tese e Antítese. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1964.  
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           Tratando da forma narrativa de Grande Sertão: Veredas em O homem 

dos avessos, de 1957, Candido propõe que as descrições do espaço 

―obedecem frequentemente a necessidades de composição; (...) o deserto é 

sobretudo projeção da alma, e as galas vegetais simbolizam traços afetivos. 

Aos poucos vemos surgir um universo fictício, à medida que a realidade 

geográfica é recoberta pela natureza convencional‖ (CANDIDO, 2002, p. 124). 

Em A educação pela noite e outros ensaios, publicado em 2000, propõe que, 

no início do século XX, houve grande euforia na América Latina quanto às 

possibilidades de desenvolvimento futuro das nações novas e diz:  

Esse estado de euforia foi herdado pelos intelectuais latino-
americanos, que o transformaram em instrumento de afirmação 
nacional e em justificativa ideológica. A literatura se fez 
linguagem de celebração e terno apego, favorecida pelo 
Romantismo, com apoio na hipérbole e na transformação do 
exotismo em estado de alma. [...] 
 
A ideia de pátria se vinculava estreitamente à de natureza e em 
parte extraía dela a sua justificativa. Ambas conduziam a uma 
literatura que compensava o atraso material e a debilidade das 
instituições por meio da supervalorização dos aspectos 
regionais, fazendo do exotismo razão de otimismo social. 
(CANDIDO, 2000, p. 141). 
 

          Segundo Candido, Rosa faria parte de uma terceira fase do 

regionalismo, que vinha sendo desacreditado por parte da crítica. Cito:  

(...) Descartando o sentimentalismo e a retórica; nutrida de 

elementos não realistas, como o absurdo, a magia das 

situações; ou de técnicas antinaturalistas, como o monólogo 

interior, a visão simultânea, o escorço, a elipse – ela implica 

não obstante em aproveitamento do que antes era a própria 

substância do nativismo, do exotismo e do documentário social. 

Isto levaria a propor a distinção de uma terceira fase, que se 

poderia (pensando em surrealismo, ou super-realismo) chamar 

de super-regionalista. Ela corresponde à consciência 

dilacerada do subdesenvolvimento e opera uma explosão do 

tipo de naturalismo que foi a tendência estética peculiar a uma 

época onde triunfava a mentalidade burguesa e correspondia à 

consolidação das nossas literaturas. (CANDIDO, 2000, p. 161-

162).  

             50 anos depois do seu texto de 1957, em um depoimento que faz parte 

do DVD Nonada, editado em comemoração dos 50 anos de Grande Sertão: 

Veredas, afirma: 
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Uma coisa importante para se assinalar a respeito de 

regionalismo que eu acho fundamental e faltou falar, é o 

seguinte: o grande milagre do Guimarães Rosa, que é a 

ambiguidade suprema, que neste caso está não [apenas] no 

livro, mas nele também, é o seguinte: ele tomou uma tendência 

muito cansada da literatura brasileira que é o regionalismo, por 

causa do pitoresco da linguagem, do arcaísmo, do tema 

caipira, do tema regional, do tema do jagunço, do tema do 

caboclo. Isso já era uma coisa muito sovada, muito gasta, 

praticamente considerava-se que a literatura brasileira já tinha 

saído disso. No momento em que a crítica pensava mais ou 

menos isso, surge um homem fechado hermeticamente dentro 

do universo do sertão, com uma exuberância verbal 

extraordinária, com aquilo que é considerado ruim da tradição 

brasileira, que era a exuberância da linguagem, com aquilo que 

era considerado perigoso, que era o pitoresco. Ele parte de 

tudo isso e consegue fazer uma coisa inteiramente nova, 

consegue fazer uma ficção, como eu disse, de tipo universal, 

com todos os grandes problemas do homem. Tanto assim que, 

pensando neste caso, eu pensei: "como é que se pode resolver 

esse paradoxo?‖, de um regionalismo que não é regionalismo, 

de uma universalidade que é a mais particular possível. Ele fez 

o livro que supera o regionalismo através do regionalismo. Do 

ponto de vista da composição literária, a meu ver, isso é um 

paradoxo supremo. Tanto assim que eu me senti obrigado a 

criar uma nova categoria, que é trans-regionalismo, ou sur-

regionalismo. (CANDIDO, 2006, Dvd). 

 

       Citei muitos trechos de Antonio Candido porque são bons também para 

lembrar duas ou três coisas pragmáticas que se relacionam com a avaliação da 

representação pelo ponto de vista autoral. Elas são responsáveis pela 

diferença qualitativa da ficção de Rosa como ficção regional que transcende o 

regionalismo e o realismo. Começo, esquematicamente, com a invenção de 

formas que indeterminam a significação e o sentido das referências sertanejas 

representadas. 

          Por exemplo, quando o leitor encontra em Buriti, de Corpo de Baile, um 

enunciado como O vento úa, morrentemente, avuve, é uma oada- êle igreja as 

árvores, deve entender que a onomatopeia ―úa‖ da fala de Zequiel está sendo 

conjugada como um verbo analógico, o verbo uar, que é o predicado de um 

sujeito, ―vento‖; também deve entender que um adjunto adverbial de modo, 
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―morrentemente‖, formado de um particípio presente, ―morrente‖, 

circunstancializa essa ação. Também deve entender que a predicação do 

verbo ―ser‖, ―é‖, introduz um predicativo, ―oada‖, uma onomatopeia 

substantivada, e que um novo verbo analógico, igrejar, é conjugado em ―igreja‖, 

fazendo uma nova predicação. Embora possa entender que a composição 

retórica do enunciado tem as funções gramaticais de sujeito e predicado, não é 

imediatamente evidente para o leitor o que o predicado ―igrejar‖ atribuído ao 

sujeito ―vento‖ lhe comunica como significação e sentido. Quando busca na sua 

memória uma representação conhecida que lhe permita achar e reconhecer 

uma significação provável e não a encontra, o leitor imediatamente adapta o 

vazio de significação produzido pelo termo no seu entendimento ao que supõe 

conhecer, fazendo uma tradução verossímil, mas parcial. Por ser parcial, a 

tradução deixa para trás um resto de significação indefinida que, na sequência 

da leitura, vai se relacionando com outros restos de outras traduções parciais 

de outras expressões. A presença da unidade desse contínuo de significação 

indeterminada é percebida pelo leitor como uma substância vaga e difusa, que 

se estende entre as palavras relacionando-as indefinidamente, como se fosse 

uma substância aquém e além, fora da linguagem. Materialmente, 

tecnicamente e ficcionalmente, as formas produzem um efeito de fundo 

indeterminado que o leitor tende a ler como se fosse um fundo substancial 

expresso no texto. Como não tem conceito para a indeterminação dele, o leitor 

o figura negativamente, lendo-o como o sublime indizível e irrepresentável de 

uma essência qualquer, que tenta apreender e interpretar por meio dos 

conhecimentos não-literários a que recorre, filosofia, religião, mito, psicanálise 

etc. Qualquer leitor de Rosa observa que, ao inventar essas formas que 

indeterminam a significação e o sentido, ele mantém em todas elas o desuso 

dos usos léxicos, sintáticos e semânticos das formas realistas de 

representação, comunicando o desuso ao leitor. Em geral, suas formas 

continuam a produzir a verossimilhança gramatical das funções sintáticas da 

língua portuguesa. Na indecisão de reiteração da função gramatical conhecida 

e de inovação léxica, desordenação sintática do enunciado e indeterminação 

semântica de significados, o autor comunica ao leitor a continuidade da 

aplicação do procedimento técnico de produzir formas que indeterminam a 

representação realista. A indeterminação insiste, nelas e nos intervalos 
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sintáticos delas, como um fundo retoricamente contínuo e poeticamente 

indefinido. O fundo é forma de fundo, quero dizer, resultado da técnica que o 

autor aplica para indeterminar significações; como o leitor brasileiro em geral 

está habituado a ler literatura como representação que imita a realidade 

empírica, abstraindo o simbólico dos atos de fingimento da ficção, tende a 

receber o efeito de fundo como se fosse algo anterior, algo essencial ou 

substancial fora do texto, que estaria sendo expresso nele, interpretando-o com 

seus saberes não-literários para conferir significação e sentido representativos, 

metafísicos, psicanalíticos, filosóficos, sociológicos, mitológicos etc. etc. ao seu 

―mistério‖. Devia ser óbvio que, sendo produto da aplicação de uma técnica 

retórica, o fundo é um objeto intencional comunicado funcionalmente ao leitor 

no seu ato de percepção da forma como a presença da avaliação autoral que, 

na indeterminação efetuada, ironiza, relativiza, nega e dissolve a mediação de 

formas realistas familiares. Muito humorado, o procedimento avaliativo 

atravessa o desertão positivista das certezas representacionais do leitor, 

sugerindo-lhe que as veredas por onde sua leitura passa são não só para 

interpretar, mas principalmente para produzir o grande sertão da legibilidade a 

que está habituado. 

           Quanto à integração das referências sertanejas em outros níveis de 

significação lembro que, ao fazer descrições muito minuciosas e vívidas de 

minerais, plantas, bichos, tipos humanos, ações e acontecimentos do sertão, 

que obrigam o leitor a ler de muito perto, várias vezes e muito devagar, Rosa 

invariavelmente as integra em outros níveis de significação em que a imediatez 

realista é transformada, passando a ter valor metafórico e alegórico como 

citação, alusão e condensação de significações metafísicas, mitológicas, 

filosóficas e literárias. O procedimento é sistemático e lembro, ao acaso, a 

estrada vermelha em forma de S, no começo de O Recado do Morro, que 

condensa para o leitor o sentido da poética do autor que é figurada 

alegoricamente nas duas viagens, a do grupo guiado por Pedro Orósio e a do 

recado do morro traduzido por Gorgulho e repetido pelos débeis, pelo menino, 

pelos loucos e finalmente transformado em poema popular por Laudelim. Em 

Grande Sertão: Veredas, o episódio cômico em que Riobaldo, chefe do bando, 

depois de afirmar pleno de poder que vai matar a primeira coisa que aparecer 
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pela frente, vê o homem com a égua e a cachorrinha. A passagem é citação de 

uma anedota grega sobre a vida de Alexandre da Macedônia. Segundo ela, foi 

avisado pela sibila de que seria rei se matasse o primeiro ser que encontrasse 

ao sair do oráculo. Vendo um homem montado num burro, tomou a decisão 

que Riobaldo repete. Ainda em Grande Sertão: Veredas, as fórmulas ―-Nonada‖ 

e ―O diabo na rua, no meio do redemunho‖, que citam a passagem do capítulo 

XXV do segundo livro do Dom Quixote, em que Sancho e Dom Quixote 

conversam sobre o diabo e Sancho diz que ele passa: ―levantando caramillos 

en el viento y grandes quimeras de nonada‖. Assim, ao mesmo tempo em que 

as formas deslocam e relativizam as adequações realistas da verossimilhança 

léxica, sintática e semântica pressupostas pela memória literária do leitor 

habituado a formas mais claramente e linearmente representativas, elas 

também produzem significações que ultrapassam a particularidade da 

adequação semântica da descrição e da narração ao espaço-tempo sertanejo 

da história que é contada. Rosa é um escritor muito culto e a variedade das 

referências metaforizadas geralmente ultrapassa o conhecimento do leitor, que 

muitas vezes as traduz como formulação de algo essencial, misterioso e 

indeterminado. 

        Como disse, o autor evidencia a seleção e a correlação das matérias que 

transforma para inventar a representação. Antes de lhes falar disso, quero 

comentar o modo de observação que está implícito nas técnicas descritivas e 

narrativas de Rosa. Para isso, lembro um texto, ―James Joyce e o presente‖, 

que Hermann Broch leu no cinquentenário de Joyce, tratando da forma do 

Ulisses. Broch propõe que, embora o romance não tenha nada a ver com a 

teoria da relatividade, ela fornece meios para pensar o meio lógico da 

observação física também na ficção. Lembra que a física clássica se 

contentava em observar e medir os fenômenos a serem pesquisados 

considerando o meio da observação, a experiência da visão, pois essa 

experiência costuma ser causa de erro ou pela insuficiência dos sentidos ou 

pela insuficiência dos instrumentos de medição. Sabemos que a teoria da 

relatividade propôs que há outra fonte primeira de erro, o próprio exercício da 

visão ou a observação em si. Para evitá-lo, o observador e seu ato de ver 

devem ser incluídos no campo da observação; para isso, deve-se supor a 



17 

 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

unidade teórica do objeto físico observado e do sujeito físico observador. Por 

analogia, podemos lembrar que o modo de observação do romance realista do 

século XIX, como o de Stendhal e Flaubert, funciona como o da física clássica, 

selecionando circunstâncias empíricas e psíquicas para descrevê-las e narrá-

las com os meios da linguagem existente. O romance realista vê um aspecto 

qualquer da natureza ou da sociedade por meio de um temperamento, 

representando tal aspecto pela linguagem entendida como um instrumento 

acabado que o sujeito de tal temperamento aplica à observação com 

distanciamento e objetividade. Broch demonstra que Joyce faz algo 

extremamente mais complexo. É o que também encontramos em Rosa: o 

conhecimento de que não se pode simplesmente situar o objeto em face da 

observação de um sujeito e descrevê-lo de modo igualmente simples e 

objetivo, porque também o sujeito da representação – o autor e o narrador 

enquanto ideia- e a linguagem com que descrevem o objeto da representação 

são inerentes ao meio da representação. Com isso, podíamos dizer que, assim 

como Joyce, Rosa ambicionou inventar uma unidade do objeto de 

representação e do meio de representação num sentido mais amplo, como 

uma unidade que às vezes dá a impressão de que o objeto por meio da 

linguagem e a linguagem por meio do objeto se violentam até à dissolução e, 

assim mesmo, permanecem uma unidade que evita qualquer adição supérflua, 

como unidade em que uma coisa naturalmente se desenvolve da outra porque 

está subordinada ao todo arquitetônico do texto.  

              Quando lemos Rosa, observamos imediatamente, como disse, a 

extrema precisão das descrições minuciosas da natureza sertaneja. A precisão 

minuciosa e acumulada nos obriga a ler os textos devagar, de muito perto, 

várias vezes, como se o narrador fosse um desses cientistas ironizados na 

ficção dele, como o naturalista alemão de O Recado do Morro; ao mesmo 

tempo, a minúcia, a precisão e o acúmulo correspondem a uma intensa 

dissolução do objeto por meio da indeterminação crescente dele como 

elemento integrado em outros níveis metafóricos de significação metafísica, 

religiosa, mitológica, filosófica e literária, que produzem a desnaturalização da 

imediatez descritivo-narrativa e a substituição da objetividade do racionalismo 

implícito na observação realista pela intuição sem conceito de algo 
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indeterminado. Quero dizer, repetindo talvez demais, em seus textos 

encontramos minuciosíssimas referências da geografia, orografia, geologia, 

flora, fauna e práticas sertanejas figuradas com muita vividez, além da 

estilização de falares dos Gerais, que ele coletou em muitos cadernos de 

notas. Num primeiro momento, a linguagem lembra, pontualmente, a de um 

narrador regionalista do século XIX que observa detalhes e os descreve, 

criando a unidade teórica do objeto visto e do sujeito que o observa numa 

linguagem clara, como realismo; ou, ainda, como observação de um aspecto 

qualquer da natureza por um temperamento analítico, que usa a linguagem 

como instrumento pronto para classificar e fixar as particularidades das coisas 

observadas. Mas Rosa é moderno e, como Joyce e outros artistas que tiveram 

o projeto de também reinventar a língua literária para liberar as muitas línguas 

aprisionadas nela, ele integra a referência sertaneja figurada de modo realista 

num mito grego, numa citação filosófica de Plotino ou Bergson, num trecho de 

Dante ou Cervantes, de Goethe ou Novalis. O que Candido indicava em 1957 

com sua habitual lucidez - Rosa descreve para sugerir – ficou demonstrado 

desde então em muitos ensaios críticos que se ocuparam dos conteúdos das 

citações literárias e filosóficas, das estruturas alegóricas e paródicas das 

invenções vocabulares dos textos. Como já foi dito, essa sugestão é produzida 

pela compactação alegórica de citações eruditas que incluem várias tradições 

literárias ocidentais e orientais impossíveis de totalizar. Com espantosa 

consistência, o entrelaçamento delas numa unidade artística situada, datada e 

particularizada como cena, personagem e ação sertanejas é, ao mesmo tempo, 

uma unidade mitológica supra-regional, imemorial e indeterminada, como se os 

contos críticos e o romance de Rosa acumulassem as funções de vários níveis 

alegóricos de referência que se abrem para diversos níveis de intervenção 

crítica, artística e política, na tradição realista do regionalismo.  

Falo agora da correlação. A perspectiva que avalia a representação dos 

textos aparece imediatamente na seleção das matérias sociais – variantes 

dialetais do português do Brasil, representações literárias e representações 

não-literárias – que Rosa parafraseia, estiliza e parodia, inventando a 
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representação com o estilo singular4 que estabelece interações funcionais do 

autor com o leitor. Em todos os níveis dos textos - das palavras isoladas às 

sequências narrativas e situações dramáticas, o autor integra representação e 

avaliação, como disse, remetendo o leitor para os campos simbólicos literários 

e não-literários onde as selecionou. Mary Lou Daniel demonstrou, elas são 

matérias semióticas orais, principalmente as variantes dialetais do Português 

do Brasil Central 5, e padrões poéticos e retóricos da escrita literária de textos 

antigos e modernos, brasileiros e estrangeiros,6 de poesia e prosa. A prosa 

regionalista dos românticos, realistas e naturalistas brasileiros do século XIX e 

de autores modernos do século XX é uma das principais matérias estilizadas e 

parodiadas. Ele também seleciona e indetermina matérias de textos de 

ideólogos brasileiros dos séculos XIX e XX que, à esquerda e à direita, 

trabalham com as oposições de litoral/sertão, moderno/arcaico, industrial/rural, 

desenvolvido/subdesenvolvido, letrado/iletrado, alfabeto/analfabeto, 

culto/popular, cultura/raça, civilizado/primitivo, branco/negro, ordem/desordem, 

progresso/atraso, etc. – quando escrevem sobre o sertão e a ideologia da 

―brasilidade‖.7 

 O autor comunica ao leitor a própria correlação das matérias. Com isso, 

evidencia que, no ato de escolhê-las, anterior à escrita, pressupôs a 

funcionalidade de seu uso na representação. Na correlação, produz o atrito das 

retóricas das matérias selecionadas, traduzindo-as umas pelas outras para 

relativizar o sentido que elas têm nos usos onde foram selecionadas. Com a 

                                                        
4
 WEIMANN, Robert. ―Narrative Perspective: Point of View Reconsidered‖. In: Structure and 

Society in Literary History. Studies in the History and Theory of Historical Criticism. Expanded 
edition. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, p. 235. 
5
 Rosa escreve, em carta para Mary Lou Daniel: ―Os sertanejos de Minas Gerais,isolados entre 

as montanhas, no imo de um Estado central, conservador por excelência, mantiveram quase 
intacto um idioma clássico-arcaico,que foi o meu, de infância, e que me seduz. Tomando-o por 
base, de certo modo, instintivamente tendo a desenvolver suas tendências evolutivas,ainda 
embrionárias,como caminhos que uso‖. Cf. ―Carta do autor datada de 3 de novembro,1964‖. In 
Mary Lou Daniel. João Guimarães Rosa: Travessia Literária. Introdução de Wilson Martins. Rio 
de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1968, p. 91. 
6
  Por exemplo, a estrutura dialógica de Grande Sertão:Veredas  estiliza a estrutura do Dom 

Quixote, fundindo em Riobaldo a cultura oral representada por Sancho e a cultura letrada 
exemplificada por  Dom Quixote. 
7
 Tratei dessas oposições no texto do mestrado que escrevi em 1978 sobre Grande Sertão: 

Veredas e que publiquei sem retoques em 2000. Luiz Roncari vem demonstrando de modo 
ainda não ultrapassado as apropriações que  Rosa faz de  textos de muitos autores brasileiros 
do século XX que teorizaram o Brasil, como Gilberto Freyre. Cf. Roncari, Luiz. O Brasil de 
Rosa: mito e história no universo rosiano: o amor e o poder. São Paulo, Editora  UNESP, 2004. 
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operação, avalia a representação montada com elas, efetuando duplicidades, 

negações, ironia, paródia e humor, que as relativizam e esvaziam as verdades 

supostas em suas primeiras significações. O procedimento de correlação 

evidencia-se funcionalmente como técnica de dramatização de formações 

ideológicas de diferentes situações políticas e posições intelectuais da história 

do Brasil. Na dramatização, o autor relativiza as representações cultas do 

sertão e da chamada ―brasilidade‖ feitas da perspectiva letrada dos intelectuais 

da civilização litorânea que, desde o século XIX, cercaram o mato de flores 

românticas e de arame farpado determinista.  Rosa confere plena autonomia 

antropológica à ação dos seus personagens sertanejos, mas não a unifica 

como unidade de natureza sertaneja justamente porque escreve demonstrando 

saber das contradições que, desde o século XVIII, dividem as interpretações 

que trabalham com a oposição ―litoral/sertão‖ e equivalentes. Não propõe a 

unidade ou a natureza do sertão, pois as representações dele pressupõem 

necessariamente seu outro, as representações ilustradas. É o que ocorre na 

correlação das questões do doutor emudecido e das respostas de Riobaldo no 

diálogo implícito de Grande Sertão: Veredas. Funcionalmente, a correlação 

relativiza a universalidade pretendida pelas representações letradas e 

ilustradas do doutor, mas também a unidade arcaica e iletrada  das 

representações sertanejas. Esvaziando na correlação das matérias as 

unidades ideológicas pressupostas na oposição ―litoral/sertão‖, o ponto de vista 

do autor evidencia para o leitor que o sertão não é natureza, como na literatura 

romântica e naturalista, mas diversidade cultural com historicidade própria, 

cujos códigos independem da cultura letrada, embora sejam determináveis a 

partir dela. 

 Na correlação, elementos mínimos das matérias sociais letradas e 

sertanejas, como os do léxico, operam disjuntivamente. Por exemplo, quando 

Riobaldo diz ao doutor emudecido: ―Inda hoje apreceio um bom livro, 

despaçado‖, a forma arcaica do verbo, ―apreceio‖, que hoje é classificada como 

popular e iletrada por oposição à norma culta e letrada ―aprecio‖, faz a 

predicação irônica do objeto totêmico da cultura iluminista. Divertidamente, a 

enunciação crítica vem do mato analfabeto para a cidade letrada, 

evidenciando-se parodicamente como a particularidade de uma perspectiva 
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popular que parece dominar os critérios hiper-especializados tidos como 

necessários para avaliar a qualidade do objeto, o livro. Ocorre o inverso, 

quando a cidade faz turismo no sertão; por exemplo, quando, por analogia 

erudita com termos técnicos como ―sema‖, ―fonema‖, ―morfema‖, o autor 

inventa a unidade mínima distintiva de mudez que ainda não ocorreu aos 

semióticos, o ―mutema‖, para o nome da sertaneja Maria Mutema, que mata 

justamente por meio da palavra. 

             Novamente com Weimann, lembro que no romance moderno nenhuma 

unidade de compreensão entre o autor e o leitor pode ser dada como evidente, 

se é que já não está totalmente perdida num mundo em que a única 

universalidade, a do valor-de-troca, transforma todas as experiências em 

mercadoria, impedindo as experiências autênticas e demonstrando que 

experiências a serem socialmente partilhadas são o que efetivamente falta. 

Assim, lembro que, em Grande Sertão: Veredas, Riobaldo conta, como autor 

de sua própria história, de dentro do imaginário do seu mundo como 

parcialidade ou parte do sertão, demonstrando familiaridade com as versões 

orais e iletradas dele; ao mesmo tempo, o que conta incorpora as 

representações do doutor que vem de fora como tipo representativo da cultura 

letrada da qual Riobaldo vive à parte, apesar de ter tido instrução e ter sido o 

Professor que ainda se ilustra com almanaques. A dissimetria estabelecida 

entre a oralidade iletrada de seu mundo sertanejo e as letras da cultura do 

doutor é compositiva da sua autoria como narrador irônico. Assim,  Riobaldo é 

autor de uma fala que se relaciona com o leitor não só pela seleção das 

matérias de sua história, mas principalmente pela avaliação que faz delas 

quando sua parcialidade sertaneja incorpora a parcialidade do doutor que 

refrata suas representações, demonstrando que conta com a parcialidade 

moderna de uma épica subjetiva. Aqui, a parcialidade da fala novamente 

evidencia o ponto de vista do autor, Rosa, que, com a composição dupla, 

indetermina a unidade pressuposta na ideologia da ―brasilidade‖.  

              A perspectiva avaliativa do autor não é só a do uso técnico do gênero 

diálogo que, ao chamar a atenção do leitor para a cena da narração da história, 

põe Riobaldo na posição pragmática de sertanejo que incorpora e parodia as 

representações do doutor ilustrado. O ponto de vista do autor também consiste 
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na aplicação do dialogismo ao próprio Riobaldo, compondo a verossimilhança 

da sua experiência sertaneja como autor de sua própria história. Aqui, a 

perspectiva do autor se evidencia nas metáforas do duplo com que o 

personagem se refere ao diabo e a Diadorim. Funcionalmente, Diadorim é uma 

condensação enigmática dos procedimentos de indeterminação, pois funciona 

como uma ausência que fundamenta e determina a duplicidade da memória de 

Riobaldo, que o lembra como diabo, homem, violência guerreira, 

homossexualidade, duplicidade, forma do falso, mas também, como Benedito 

Nunes mostrou, como dáimon, donna angelicata, mulher, Beatriz do mato, 

suavidade, integração e virtus unitiva do Eros.            

No caso, o dialogismo do narrador é o do jogo de sua lembrança com os 

duplos da linguagem, os sinônimos e os homônimos, operados na designação 

das coisas do sertão e na significação metafísica indeterminada delas. Sua 

enunciação unifica as violências, disparates e incongruências da correlação 

das versões sertanejas e das versões letradas por meio da significação 

superior, ―Deus‖, que lhes dá sentido. Se o livro ficasse nisso, seria 

convencional e conservador. Mas o ponto de vista do autor repete a operação 

de correlacionar os elementos das matérias em todos os níveis do texto. Por 

isso, também a unidade divina e positiva que Riobaldo afirma como a verdade 

da interpretação sertaneja do sentido das coisas é relativizada e esvaziada 

pela designação negativa do ―diabo‖, a despeito do próprio Riobaldo, que 

afirma crer em Deus que ―roda tudo‖. A qualificação das coisas e eventos 

significados por ―Deus‖ por designações de coisas, personagens, ações e 

eventos diabólicos relativiza como suspensão avaliativa o valor de ―Deus‖ e 

também de ―diabo‖,  chamando a atenção do destinatário e do leitor  para a 

construção do ato de narrar in fieri. O efeito de suspensão avaliativa é 

intensificado quando o diabo aparece, pois as designações dele, por exemplo 

as que o traduzem como ser - ―Arre, ele está misturado em tudo (GS:V, 12) – 

são comentadas por outros nomes e fórmulas que  o traduzem  como não-ser: 

―Não é, mas finge de ser‖(GS:V, 229). A dupla predicação do diabo como ser e 

não-ser é funcional e faz com que Riobaldo fale sobre ele quodlibet, livremente, 

pois qualquer nomeação dele ou predicação sobre ele se tornam  possíveis, 

evidenciando o arbitrário de direção narrativa e, novamente,o princípio autoral 
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que correlaciona as referências. Assim, quanto mais Deus e o diabo se enchem 

de ser, mais se esvaziam no nada; e quanto mais se esvaziam, mais se tornam 

a encher, para novamente esvaziar-se, nonada. 

         Transformando múltiplas matérias simbólicas, a forma das correlações 

tende aos barbarismos da mala affectatio, a incongruência, que põe de lado a 

mediação da  adaequatio intellecti et rei,  a adequação do intelecto à coisa ou a 

tópica,  que regula o engessamento normativo dos classicismos, o objetivismo 

documental do realismo e a banalidade das linguagens dos meios de 

comunicação de massa. Não-aristotélica, não-clássica e não-realista, a forma 

passa ao lado do endoxon, a ―boa opinião‖, que, na representação clássica e 

realista, é o a priori fornecedor da verossimilhança da semelhança mórfica, 

sintática e semântica que os enunciados devem ter como proporção racional 

adequada a modelos. Seu estilo ―elegantemente bárbaro‖, na fórmula de Mary 

Lou Daniel, passa ao lado da adequação reguladora da forma literária como 

semelhança modelar. Poeticamente, toda a sua ficção pressupõe que, ao ser 

interposta na forma como ordenação lógica dos conceitos, a adequação limita e 

subordina o sentido da experiência que expressa o ―verdadeiro pensamento‖ às 

definições estáticas das classificações científicas e filosóficas de um 

intelectualismo quase sempre esquematicamente racionalista, que lineariza, 

divide e opõe coisas que efetivamente estão unidas no movimento do seu 

devir. ―Zola vinha apenas de São Paulo‖, Rosa diz na sua entrevista com 

Günter Lorenz, ironizando a pretensão de universalidade da razão instrumental 

capitalista e suas operações e produtos: o racionalismo de uma civilização 

desoladoramente técnica, a concepção instrumentalista de linguagem que 

separa ―forma‖ e ―conteúdo‖, a estupidez da comunicação de massa, o 

realismo, o naturalismo e  a aridez espiritual.8 

            O estranhamento que lampeja na ficção da língua pré-babélica de seus 

textos como se sua linguagem fosse uma não-linguagem demonstra uma razão 

estética e política ignorada pela crítica quando ainda fala do formalismo e do 

conservadorismo de Rosa. Para entender "a brasilidade", Rosa diz a Lorenz na 

entrevista, é importante antes de tudo aprender a reconhecer que a sabedoria 

                                                        
8
 Cf. ―Literatura deve ser vida – Um diálogo de Günter W. Lorenz com João Guimarães Rosa‖. 

In: Catálogo da Exposição do Novo Livro Alemão. Frankfurt am Main: Otto Lembeck, 1971. 
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é algo distinto da lógica. Toda a sua ficção e suas declarações a tradutores, 

como Edoardo Bizzarri e Curt Meyer-Clason, negam a ―lógica‖, 

desqualificando-a como o ―intelectualismo‖ e o ―racionalismo‖ que fazem a 

mediação da forma quando ela é determinada como representação. À primeira 

vista, a negação pode parecer obscurantista, como pareceu para alguns, que 

reforçaram sua ortodoxia estético-política entendendo que a figuração dos 

personagens de Rosa como seres arcaicos que dispensam a lógica era prova 

suficiente. A negação da ―lógica‖ é, porém, um procedimento crítico que 

também é comunicado funcionalmente ao leitor como avaliação da forma. Rosa 

insiste na superioridade artística da enunciação feita por meio de paradoxos 

que afirmam dois sentidos contrários simultaneamente válidos, por oposição à 

enunciação ―lógica‖, que pressupõe a contradição e o princípio do 3º. excluído 

como critérios de determinação da verdade e da verossimilhança: ―Deus existe 

mesmo quando não há‖, lemos em Grande Sertão: Veredas. Ele afirma que 

sua ficção- como prática de um autor e efeito num leitor- desloca os limites das 

linguagens literárias fundamentadas na adequação mimética do costume 

aristotélico, na unidade do cogito e no reflexo realista, produzindo a forma 

como inadequação da designação à referência e incongruência da significação 

quanto ao que se considera verdadeiro, com o decorrente estranhamento do 

valor e do sentido das opiniões do leitor. Operando com decisões, evidencia o 

arbitrário do significante e do procedimento construtivo: ―Pão ou pães é 

questão de opiniães‖, diz Riobaldo.  

 Funcionalmente, o que está envolvido na negação da ―lógica‖ é a 

verossimilhança aristotélica e a representação nas suas versões realistas em 

que o signo é mediação transparente dos conceitos de um sujeito unitário e as 

coisas. A negação da ―lógica‖ incide sobre o conceito mesmo de 

―representação‖ e sobre os modelos e esquemas - imitação, emulação, 

expressão, similitude, adequação, proporção, harmonia, equilíbrio, gênero, 

clareza, brevidade, distinção, verossimilhança, bom senso, senso comum, 

sensatez, gosto, bom gosto, decoro etc. – que pressupõem a identidade de 

significante e significado, a unidade do sujeito e a unidade do real. Negando a 

―lógica‖, Rosa recusa os padrões normativos que, na forma clássica e realista, 

são mediação da palavra e da sintaxe como adequação semântica do 
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enunciado a ―opiniões verdadeiras‖ memorizadas e aplicadas pela imaginação 

e pelo juízo dos autores e leitores na invenção e na recepção. A negação faz 

sua forma produzir o movimento que leva a intelecção do leitor para aquém e 

para além do meio-termo proporcional previsto pela representação, fazendo 

falar a ficção de uma voz indeterminada. Como em O Recado do Morro, é voz 

fictícia da alma do mundo intuída sem reflexão analítica.  

Quero dizer: a negação da lógica feita por um intelectual não é um anti-

intelectualismo obscurantista, mas afirmação de outro pressuposto poético que 

pluraliza a racionalidade.  Assim, ―a língua que se falou antes de Babel‖ não 

revela a substância de um antes cronológico, arcaico e ignorante; também não 

significa a substância de um alto transcendente, Deus e essências; também 

não expressa a substância de um profundo psicológico, alma e epifanias da 

alma; nem reflete a realidade de um fora empírico, o chapadão dos Gerais, pois 

a língua pré-babélica que Rosa inventa é apenas a da realidade do possível da 

arte inventada por meio de procedimentos técnicos totalmente materiais. 

Extensivamente, em Rosa as classes gramaticais, categorias linguísticas, 

formas léxicas, sintáticas e semânticas nomeiam objetos que usualmente não 

são designados e classificados por elas; intensivamente, as correlações 

estabelecidas entre as palavras e as temporalidades disparatadas de suas 

referências forçam a língua a significar, aquém e além do conceito adequado e 

sensato, algo que, segundo a rotina de hábitos simbólicos petrificados como 

ideologia, não poderia ser nomeado e significado de tal modo. Poética e 

funcionalmente apta para figurar e avaliar um outro cultural, o sertanejo, a 

indeterminação efetuada pelos vários procedimentos do autor também 

pressupõe que o leitor tenha outra imaginação, uma imaginação que deve ser 

produtiva, não meramente reprodutora do já conhecido. 

              Como disse, frente às formas com que o autor Rosa indetermina as 

representações realistas, a crítica brasileira costuma enfatizar questões 

temáticas, interpretando conteúdos dos textos por meio de sistemas não-

literários, principalmente por meio da sociologia pau-pra-toda-obra que, quase 

sempre, continua presa ao conceito de linguagem literária do século XIX, 

propondo a representação realista como horizonte da ficção. E, quando é 

crítica habituada a confundir discussão da forma com formalismo, põe de lado 
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como irrelevante a funcionalidade pragmática da relação formal estabelecida 

entre autor/leitor pela indeterminação, lendo os textos representacionalmente, 

como transmissores de conteúdos. Com isso, não considera a avaliação 

autoral sobre o meio e o modo como os conteúdos são inventados e 

transmitidos. Não é necessário dizer, a crítica hermenêutica é um procedimento 

legítimo de construção de sentido. Mas isso só quando não é como um peru 

preso no círculo caucasiano da hermenêutica que gruguleja as livres 

associações do demônio da analogia ignorando a formalidade do artifício. 

Quando interpreta a forma literária de Rosa como reflexo realista do sertão 

empírico e expressão alegórica de conteúdos de sistemas simbólicos não-

literários, a crítica reduz sua forma a instrumento, lendo o texto literário 

documentalmente como não-literário, sem considerar que literatura não é coisa 

representada, mas coisa representante.9 Por isso mesmo, as coisas que 

Candido aponta são fundamentais. 

          Antigamente, frente a essas formas, críticos lukacsianos adeptos do 

realismo do século XIX falaram do conservadorismo e do formalismo de Rosa. 

O conservadorismo foi identificado nos conteúdos arcaicos da experiência não-

reflexiva dos personagens. Segundo alguns críticos, os conteúdos arcaicos da 

experiência intuitiva ou não-reflexiva dos loucos, alumbrados, débeis, crianças, 

pobres e sertanejos iletrados evidenciariam a regressão do autor ao 

incondicionado de essências que substituiriam, como ideologia ou alienação, 

os bons conteúdos críticos do reflexo realista pressuposto por eles como 

fundamento de um estilo organicamente representativo das contradições 

sociais da chamada ―realidade brasileira‖.10 Formalisticamente, o autor faria 

jogos de linguagem que demonstrariam a perícia artesanal com que estetizaria 

                                                        
9
 Quando não presta atenção ao ato da enunciação de Grande Sertão: Veredas, a crítica pisa 

na bola. Não faz muito tempo, um renomado crítico norte-americano, Frederic Jameson, que 
provavelmente só pôde ler o livro numa tradução ruim, afirmou que Grande sertão: veredas é 
um faroeste de John Ford ambientado no Brasil. 
10

 ―Lima Barreto não soube resolver formalmente, como construção verbal ficcional,as 
proposições de conteúdo indiciadas em sua obra. Ele é pólo oposto a Guimarães Rosa. Este, 
devido ao seu conservadorismo político,acabou se prejudicando como escritor. Dotado de 
grande virtuosismo verbal, ele sempre recuou ante as possibilidades abertas pelos enredos, 
personagens e situações de suas narrativas. A forma do conto lhe serviu como refúgio ante 
esse recuo sistemático. O que ele recuava em conteúdo acabava tentando compensar com 
malabarismos formais. Não por acaso ele tem sido o autor ideal para um período de repressão 
ideológica.‖ Flávio R. Kothe, ―O Mundo de Lima Barreto, ajudando a sonhar com o futuro‖. In 
Jornal da Tarde, São Paulo,6/6/1981, Divirta-se. Caderno de Programas e Leituras. 
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as misérias do latifúndio, dando forma bonitinha ―de renda e bordado‖ ao 

arcaico como um Coelho Neto beletrista e kitsch.11 Essas críticas puderam ser 

feitas porque universalizam uma concepção de linguagem literária que 

subordina a arte a programas políticos, ignorando as condições modernas da 

produção artística e a funcionalidade das deformações da forma na invenção 

do mundo fechado do ―sertão‖. Produzindo a forma criticamente como meio de 

inserção da sua prática de escritor no campo literário, Rosa inventa um mundo 

mitológico que vive a sua autonomia fictícia com inteireza épica, bárbara e 

aparentemente fechada sobre si mesma. Não é conservador, pois a 

representação dessa autonomia mitológica é resultado de uma forma que 

evidencia a particularidade contraditória dos artifícios retóricos usados para 

inventá-la. Dissolvendo as unidades ideológicas das matérias sociais 

transformadas, ao mesmo tempo chama a atenção do leitor para a sua 

particularidade de prática literária situada e datada. Ao contrário do que os 

críticos lukacsianos identificaram e identificam como formalismo, 

conservadorismo e alienação de um estilo metafísico, essa função avaliativa 

demonstra objetivamente a impossibilidade moderna de haver estilos 

metafísicos fundados em unidades substanciais - entre eles, os estilos realistas 

e naturalistas defendidos pelos críticos que concebem a linguagem literária 

como instrumento para a representação de totalidades sociais prévias e 

totalizações ideais posteriores. 

          Esse mundo contrasta vivamente com a banalidade da vida do leitor. 

Como outros autores modernos – lembro Mallarmé, Roussel, Oswald de 

Andrade, Lezama Lima, Joyce, Beckett- Rosa se recusa a usar a língua 

degradada como a comunicação da sociedade industrial. Sua forma não é a 

forma de Joyce, evidentemente, mas ambos têm em comum a recusa de 

linguagens desgastadas. Ambos sabem que é contrafação estética escrever 

em uma língua dominada pela razão instrumental. Assim como acontece 

quando lê os mundos inventados por outros escritores modernos, quando faz 

                                                        
11

 ―Há em Guimarães Rosa (desculpe-se a heresia, o santo é grande demais, o andor 
vaporoso, a procissão caudalosa; apesar da imensa e declarada admiração, repito, que tenho 
por Rosa), há em Guimarães Rosa um lado Rui Barbosa, um lado Euclides da Cunha, um lado 
Coelho Neto, um lado Afonso Arinos de Pelo Sertão, um tipo de linguagem que procuro 
satirizar[...]‖. Autran Dourado. ―Estilo e Lugar-Comum‖. In: Uma poética de romance. São 
Paulo, Perspectiva/INL-MEC,1973,p.85. 
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contato com o sertão de Rosa muito leitor costuma entender sua autonomia 

mitológica como se os textos fossem a representação de algo real que falta no 

presente. Muitos dos que hoje viajam ao Brasil central em demanda do grande 

sertão leem Rosa sem considerar a ficcionalidade da ficção. Efetivamente, o 

que seu leitor experimenta é a unidade da liberdade da arte. A boa literatura 

sempre inventa mundos possíveis dotados da autonomia que falta aqui e 

agora. Nos textos de Rosa, essa falta de autonomia é evidenciada nos 

processos da avaliação dos procedimentos retóricos que constroem a 

representação. Quero dizer: Rosa não pensa a língua como instrumento pronto 

ou neutro para representar conteúdos. Ela também deve ser ficcionalmente 

reinventada. A reinvenção passa ao lado da oposição conteudismo /formalismo 

corrente nos estudos literários brasileiros. Rosa não é formalista, porque não 

trabalha a palavra como se fosse um fonema ou uma pura forma do código da 

língua. Como Bakhtin, pressupõe as refrações contraditórias dos usos 

particulares da palavra, trabalhando com a multiplicidade contraditória de suas 

versões sociais sem propor nenhuma delas como primeira ou principal. Ele 

também não idealiza a realidade prática da linguagem como superestrutura 

ideológica, reflexo das contradições da realidade, instrumento para comunicar 

conteúdos, representação realista etc., mas propõe a linguagem na sua 

realidade prática de prática contraditória. Não é formalista, mas absolutamente 

formal12, pois toda arte, principalmente uma grande arte como a sua, é antes 

de tudo forma que explora a não-igualdade de significante e significado, 

passando ao lado das adequações miméticas dos classicismos e da mediação 

lógica da representação realista, para afirmar o primado da intuição, que ele 

entende como faculdade irredutível ao racionalismo e ao instrumentalismo das 

sociedades contemporâneas. Como autor moderno, pós-kantiano e pós-

husserliano, ele faz a figuratividade unívoca do conceito clássico e realista 

                                                        
12

 Leia-se o que diz a Lorenz sobre a sinceridade no uso da língua, sobre a responsabilidade 
do escritor, sobre a ética do estilo, sobre a língua da metafísica Cf.  ―Literatura deve ser vida- 
Um diálogo de Günter W. Lorenz com João Guimarães Rosa‖. In: Catálogo da Exposição do 
Novo Livro Alemão. Frankfurt am Main,Otto Lembeck, 1971. 
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afastar-se de si mesma na intuição da infinitude do sentido que se manifesta no 

inesgotável das interpretações das ideias estéticas de seu mundo13.  

          Com a avaliação, ele propõe, enfim, que sua ficção- como prática de um 

autor e efeito num leitor- produz a forma como indeterminação das mediações 

lógicas e técnicas das representações que o leitor conhece como critério para 

estabelecer a verossimilhança dos textos. É o que acontece em ―A Terceira 

Margem do Rio‖, de Primeiras Estórias, quando o narrador vai fornecendo 

motivações para a ação do pai e simultaneamente as elimina, deixando o leitor 

no ar. Mas adverte: ―A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a 

gente. Aquilo que não havia, acontecia‖, evidenciando a funcionalidade do 

procedimento de narrar a nu, sem motivação, que pode remeter a leitura para 

convenções antigas do gênero fantástico e também para o arbitrário moderno 

do ato da invenção. 

Repetindo, para acabar sem terminar, é uma invenção que pressupõe 

que as linguagens dos classicismos, do realismo e da comunicação de massa 

reproduzem os estados das coisas existentes na lógica de suas adequações 

interpostas na forma como racionalismo mecânico e estático, determinado e 

prefixado em esquemas. É preciso fazer as coisas nomeadas encontrar seu 

sentido artisticamente superior no movimento mesmo do devir dos seus 

conceitos, indeterminando a exterioridade de suas definições esquemáticas 

para apanhá-las na duração do seu ser na intuição acima do movimento. Para 

isso, o recurso ao platonismo é eficaz, como procedimento técnico e metáfora 

crítica do efeito poético. Segundo Rosa, a forma deve ser o instantâneo da 

transição em que ela se indetermina, por isso a compõe negativamente, 

eliminando as boas proporções que a fixam como adequação a unidades 

modelares. Ele a inventa como um instantâneo das deformações do seu 

deslocamento pelo movimento temporal que a faz sofrer ampliações e 

diminuições das qualidades que a definem. Cada instantâneo descrito ou 

narrado se relaciona com seu instantâneo anterior e seguinte e também com os 

instantâneos de outras formas anteriores e subsequentes. Como a dança dos 

                                                        
13

 Cf. Kerstin Behnke. ―A Crise da Representação‖. Tradução de Luiz Costa Lima. In Crises da 
Representação.  Edição de João Cezar de Castro Rocha e Lara Valentina da Costa. Rio de 
Janeiro, Departamento de Letras da UERJ, 1994, Cadernos do Mestrado/Literatura- 10, p. 15 
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corpos de um corpo de baile, a sequência sintática do enunciado figura a 

duração dos desenhos traçados pelas correspondências entre esses 

instantâneos produzidos e deformados pelo movimento universal que os liga. A 

sintaxe também figura as intensidades com que o movimento temporal rompe 

momentaneamente o percurso das formas com sua força dissolvente de 

―mágico de todas as traições‖, como Rosa chama o tempo. Como formas 

deformadas pela força do movimento, são imagens próprias, como imagens de 

coisas de um mundo, o sertão, efetuado como sua referência; 

simultaneamente, são imagens que soltam o fundo indefinido do sentido do 

movimento que as anima, aludindo-o como voz não-humana do ―quem‖ das 

coisas que as (des)figura como produção de vazios na intelecção do leitor 

habituado ao realismo. Lidas isoladamente, sempre são plásticas, nítidas e 

visualizantes, pois compostas de pequeníssimos detalhes abstraídos do natural 

pela observação muito acurada e empática do autor, que põe suas minúcias de 

coisas sertanejas frente ao olho do leitor como a enargeia grega ou a evidentia 

latina. A luz da evidentia  é, quase sempre, como Candido mostra em O 

homem dos avessos, um correlato objetivo do que vai pela alma do 

personagem, como a manhã azul, com  pássaros floridos e ipês cantantes, em 

que Nhô Augusto Matraga sai ao léu, montado no burro, ao encontro da sua 

hora e vez. Lidas pontualmente, isoladas da correlação com outras, as imagens 

são realistas. Mas, como são dispostas na sequência do enunciado como 

termos da correlação de discursos letrados e iletrados, o fundo produzido como 

resíduo indefinido nas suas deformações as une, difusamente, em 

correspondências que reverberam seus conceitos de imagens de coisas como 

imagens de almas de coisas – ―rosnar maligno‖ de ―tortas raças de pedras‖, 

―farfal‖ do vento, ―tatalar‖ do buriti, ―colossalidade‖ do angico, ―selva moldada 

em jarro jônico‖ do gravatá, ―plim‖ da abelha, ―nhar‖ do gavião, ―urubuir‖ do 

urubu, ―bró de cavalo e jibóia‖ do Hermógenes, ―luz‖ e ―neblina‖ dos olhos 

verdes de Diadorim etc. De novo encontramos  aqui o platonismo buscado por 

Rosa em Plotino. No espaço do mato, cada um dos graus de existência das 

coisas figuradas nas imagens se move na sua cooperação simpática ou 

antipática com os outros graus de todas as outras coisas. A irradiação 

espontânea de suas almas nas formas luminosas contrasta vividamente com a 

indefinição do fundo, fazendo-as agregar-se surdamente no movimento do seu 
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devir como se fossem derivadas de uma Forma apenas sugerida. Como 

acontece exemplarmente em contos de Primeiras Estórias, como ―Sorôco, sua 

Mãe, sua Filha‖, ―Nenhum, Nenhuma‖, ―Partida do Aldaz Navegante‖, 

―Darandina‖, ―O Espelho‖, ―Pirlimpsiquice‖, ―A Terceira Margem do Rio‖, ―Nada 

e a nossa condição‖, ―Luas de Mel‖, ―Substância‖, o movimento do fundo 

também anima os personagens na iluminação súbita de sua intuição, 

independentemente de seu entendimento e de sua elaboração racional da 

experiência e do discurso. Sugerida como a alma do mundo que se fala nos 

bois de ―Conversa de Bois‖; nos nomes dos reis assírio-babilônicos, no feitiço  

e no mato  de ―São Marcos‖; na coragem da ascese de Nhô Augusto Matraga, 

em Sagarana;  como  recado do morro, em O Recado do Morro, traduzido 

inicialmente pelo personagem Gorgulho como loxías, enigma, atributo do 

Skoteinos, o Apolo Obscuro do oráculo de Delfos, e transmitido até moldar-se 

em voz humana articulada na poesia popular produtora da realidade;  como  

―quem‖  das coisas, na viagem do Grivo, de Cara- de- Bronze; ou classificada 

cristãmente como Luz e Bem, ―Deus‖, e movimentação da matéria escura, 

―diabo‖, em Grande Sertão : Veredas; e sempre indiciada platonicamente nas 

misturas materiais, como a ―voz de irara‖ e  o ―bró de cavalo e jibóia‖ que 

indeterminam o Hermógenes, a voz do fundo não tem tradução imediata nos 

modelos interpretativos do leitor, que deve ter a paciência de não querer o 

conceito conhecido e esperar o terceiro pensamento, para avaliar o sentido 

objetivo da liberdade da arte moderna dessa extraordinária imaginação de 

autor. 
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Grande Sertão: Veredas – fortuna crítica 

 

Mire veja: miragens e visagens psicanalíticas  
na leitura de Grande Sertão: Veredas 

 
Márcia Marques de Morais 

PUCMinas  
 
 
 

Cruzar os discursos da psicanálise e da literatura parece ser, de chofre, 

uma operação até mesmo redundante - é sabido que a psicanálise tem como 

matéria-prima a própria linguagem, assim como a tem a literatura. Frise-se, 

ainda que é, na atividade discursiva,  que o sujeito da enunciação emerge, 

submerso que nela está, desde os primórdios, porque constituído na e pela 

linguagem, inscrito na cultura, e determinado, pois, pelo ―mal-estar‖ da 

civilização, vivendo a sempre angústia de precisar tornar sucessivas, no 

sistema simbólico, no significante ―linear‖, toda a simultaneidade e difusão de 

um imaginário recalcado. Assim, o sujeito só se revela pela linguagem em/com 

que se velou. 

Ora, essa operação, pois, até certo ponto, ―espontânea‖ parece ser, 

também, uma passagem natural na abordagem do texto literário e, 

consequentemente, faz que se estabeleçam os elos entre crítica literária, 

psicanálise e linguagem. 

Explico-me: se o texto é, por excelência, lugar de subjetividade, marcada 

―gramaticalmente‖ pelo ―aparelho formal da enunciação‖, apropriando-me de 

título do célebre trabalho de Benveniste,1 o texto literário seria lugar privilegiado 

de sua revelação, pois que os recursos retóricos, especificamente, o vezo 

estético-estilístico são, eles próprios, para além de parte imprescindível de sua 

gramática, máscaras de que se vale o sujeito para produzir efeitos de sentido.  

Assim sendo, trabalhar o enunciado literário, na busca do sujeito de sua 

enunciação que se fantasia para fazer valer a própria fantasia daquele 

                                                        
1
 BENVENISTE, Émile. O aparelho formal da enunciação em Problemas de lingüística geral 

(vol. II). Trad. Eduardo Guimarães et al.. Campinas/SP: Pontes, 1989. 
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imaginário recalcado, seria tarefa também inerente à crítica literária na sua 

missão empenhada de mostrar o aquém do texto em um além da leitura. 

Diante disso, a intenção desta fala/ deste texto, sem grandes 

explanações teóricas quer sejam literárias, linguísticas e/ou psicanalíticas, é 

apontar uma leitura do romance Grande Sertão: Veredas, valendo-me de 

instrumental psicanalítico, sobretudo quando este dialoga com ―especulações‖ 

linguísticas. 

 Quanto a estas, se, numa primeira visada, pode parecer que se dará um 

encaminhamento lacaniano à leitura, pois que foi Jacques Lacan quem 

formalizou, com mais ênfase, a parceria com a linguística jakobsoniana e 

saussureana, pontue-se, entretanto, que Freud, em seu trabalho com os 

sonhos, já operava com conceitos de deslocamento e a condensação.2 Não 

nos esqueçamos, ainda, que a própria linguística moderna, bebeu na retórica 

antiga e que Lacan atribuía o não acesso de Freud ao estruturalismo linguístico 

do século XX ao fato de a linguística, ―ciência-piloto do estruturalismo no 

Ocidente [ter] suas raízes na Rússia em que floresceu o formalismo‖. Lacan 

continua, expondo causas políticas que impediram o fundador da psicanálise 

de dialogar com a linguística estrutural: ―Genebra, 1920, e Petrogrado, 1920, 

dizem bem por que seu instrumento faltou a Freud‖3. 

(Abram-se, porém, parênteses, para pedir desculpas por essa inclinação 

psicanalítica da leitura do romance rosiano). Freud, em publicação de 1917, já 

nos precavia quanto à resistência à psicanálise:  

 

Para começar, direi que não se trata de uma dificuldade 
intelectual, de algo que torne a psicanálise difícil de ser 
entendida pelo ouvinte ou pelo leitor, mas de uma dificuldade 
afetiva — alguma coisa que aliena os sentimentos daqueles 
que entram em contato com a psicanálise, de tal forma que os 
deixa menos inclinados a acreditar nela ou a interessar-se por 
ela. Conforme se poderá observar, os dois tipos de dificuldade, 
afinal, equivalem-se. Onde falta simpatia, a compreensão não 
virá facilmente.4  

 

                                                        
2
 ROUDINESCO, E & PLON, M. Dicionário de psicanálise. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1998, p. 148/149. 
3
 LACAN, Jacques. Escritos Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998,  

p.813. 
4
 FREUD, S. "Uma dificuldade no caminho da Psicanálise" em História de uma neurose infantil 

e outros trabalhos (1918 [1914] ). Trad. Eudoro Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: 
Imago, 1976, 1976. p. 171-179. (ESB, 17) 
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Para além dessa(s) dificuldade(s), inerentes à própria recepção, há, nos 

meios literários, uma certa aversão pela condução analítico-interpretativa de 

leituras literárias – isso é fato! As (a)versões são muitas e desconhecem  os 

avanços do enfoque psicanalítico, na leitura do texto literário. Ainda se calcam, 

obsoletos, em argumentos que se prendem à patografia e psicobiografia do 

autor e à psicopatologia das personagens, sujeitos de papel, sem perceberem 

que as análises psicanalíticas do texto literário vêm, gradativamente, 

assumindo a obra, o texto literário, em sua ―corporeidade‖ estrutural tecida por 

uma rede de imagens. Assim é que, mesmo o trabalho de cunho 

psicobiográfico de Jean Laplanche, de 1961 - Hordelin et la question du Père – 

já fazia também dialogar psicanálise e filosofia; a psicocrítica, de 1963; os 

estudos de André Green, de 1971 e  a textanálise,  de Bellemin Noel, de 1988 

vão delineando, num crescendo, um trabalho de leitura do texto literário, de 

fundo psicanalítico, marcadamente voltado para o complexo de imagens que o 

constitui ou que nele se constitui.5 Certamente, essa visada é pressuposta por 

um contexto cultural que a favorece – a produção dos estudos lacanianos – e 

implica, o que é de suma importância, a não existência/exigência de um 

sentido, que Perrone-Moisés qualifica como ―último e definitivo‖, justamente em 

um ensaio que tece considerações psicanalíticas sobre o conto ―Nenhum, 

nenhuma‖, de Guimarães Rosa. Aliás, valeria a pena relembrar que, nesse 

texto, a autora atribui aos estudos de Lacan e seus discípulos ―a possibilidade 

de evitar alguns escolhos da leitura psicanalítica da obra literária‖, permitindo: 

(1) lembrar que o texto literário é, antes de mais nada, obra de linguagem; (2) 

abandonar a miragem de uma interpretação última e definitiva; (3) privilegiar a 

produção do sentido e não a troca enganosa de sentidos plenos e prévios; (4) 

dispensar o biografismo, que confunde sujeito falante com enunciador.‖6 Nas 

franjas dessa crítica que menciona, ainda, o quase aforismo lacaniano – ―o 

inconsciente é estruturado como uma linguagem‖, aludindo à proposta de 

Lacan de ―um trabalho de tipo sintático, que busca captar a cadeia de 

significantes e não o significado último‖, ousamos ajustar o ―dial‖, para 

                                                        
5
 Cf. PASSOS, Cleusa Rios P. Passos. As dívidas da trajetória: possíveis confluências em 

Confluências – crítica literária e psicanálise. São Paulo: Edusp/ Nova Alexandria, 1995, p. 15-
24. 
6
 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Nenhures: considerações psicanalíticas à margem de um conto 

de Guimarães Rosa em Flores da escrivaninha. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 
112. 
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reafirmar não apenas que qualquer interpretação seria  miragem e troca 

enganosa, como, ainda, privilegiar o processamento de sentido e não sua 

produção como foco do trabalho analítico. Nesse processamento, o trabalho 

sintático na/da cadeia significante perseguiria os pontos de estofo, pontos de 

basta - points de capiton, na terminologia lacaniana –, isto é,  momentos na 

cadeia em que um significante afivela um significado, ata-se a um significado 

para produzir uma significação. Nessa óptica, a crítica literária de inclinação 

psicanalítica persegue não uma realidade  a priori, mas a realidade  em  

processamento do desejo, velado e desvelado no discurso, inscrito e escrito na 

letra. Esse ponto de afivelamento é a própria imagem da enunciação do sujeito 

que se manifesta  hic et nunc, aqui e agora, e que, volátil e errático, sofre, 

imediatamente,  o fading barthesiano, apontando a real experiência do vazio, 

da vacuidade, travessia do humano. Os ensaios do sentido seriam, pois,  

miragem (lembremo-nos do ―mire veja‖ rosiano, imagem ―circular‖  repetida à 

exaustão) -  à medida que se avança no deserto da representação também a 

miragem recua. 

É nessa pauta que leríamos o romance rosiano do ponto de vista 

psicanalítico – uma obra construída através de um trabalho com a linguagem, 

com o código linguístico, visando à recuperação de um impossível sentido 

original, não desgastado pelo uso, pelo poder de troca. Tal obsessão encenaria 

o impossível real, o indizível, o para sempre perdido, legando-nos a 

experiência, a um tempo frustrante e ilusória, do real apenas bordejado, 

pontuado pois, como fenda, vazio – buraco sem fundo. 

No entanto, essa condução de leitura implica miragens graduais, 

reiteração do ―nonada‖, da impossibilidade, São elas que nos facultam 

interpretações provisórias, de cunho hermenêutico, através do exame do 

trabalho com o significante literário, aqui tomado em sentido lato; são elas que 

aplacam a angústia do leitor diante de um non sense. 

Antes de passarmos ao texto rosiano, é justo recuperarmos uma crítica 

que ousou ler Rosa também com inclinações psicanalíticas. Citaria, na fortuna 

crítica do autor, Dante Moreira Leite que, já em 1961, em artigo para O Estado 

de São Paulo, publicado depois em O amor romântico e outros temas (1979), já 

aventava a hipótese de se ler a narrativa de Riobaldo como ―a longa e (talvez 

interminável) sessão psicanalítica de Riobaldo‖. A recuperação desse crítico/ 
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dessa Crítica psicanalítica se fez/faz através de Adélia Bezerra de Menezes, no 

texto ―Grande Sertão: Veredas e a ―psicanálise‖ (entre aspas) de Riobaldo‖, ela 

também autora de ensaios críticos de inclinação psicanalítica, conforme se 

pode ler em publicação recente, Cores de Rosa. Ensaios sobre Guimarães 

Rosa.7 A autora constata que Moreira Leite lê o pacto do romance através do 

texto freudiano ―Uma neurose de possessão demoníaca no século XVII‖, em 

que o demônio encarnaria, para a criança, aspectos negativos da figura 

paterna, mas adverte que, embora ele aponte, ―magistralmente‖, ―a idéia 

mestra de GVS como a psicanálise de Riobaldo‖, não a desenvolve. Advertindo 

que seu ―objetivo é bordejar essa proposta‖, não implicando ―a veleidade de 

psicanalisar a personagem‖, Meneses confessa que ―até nos instigaria a tal, 

com seu ‗romance familiar‘ sugestivo (a falta do pai, a presença exclusiva da 

mãe, o apego às figuras paternas com que cruza, como Zé Bebelo e, 

fundamentalmente, Joca Ramiro)(...)‖. E prossegue: ―Na realidade, o que me 

interessará neste momento é exclusivamente o seguinte: nesse romance, que 

se desdobra como um ‗monólogo inserto em situação dialógica‘, como formulou 

Roberto Schwarz, e em que o narrar se afigura como busca desesperada de 

sentido para o vivido, é a verbalização de situações existenciais na presença 

de um Outro, ou melhor, para um Outro, que fornece a possibilidade de 

reorganizar o próprio mundo interior‖8.  

Na proposição da autora, percebe-se um extremo cuidado para não 

correr o risco de ―psicanalizar‖ Riobaldo, embora se declare instigada a, por 

exemplo, operar com a ―categoria‖ ―romance familiar‖, da lavra freudiana, na 

leitura da narrativa rosiana. Cabe refletir, no entanto, se o diálogo com o texto 

freudiano também inserto no texto rosiano, se o ―romance familiar‖ inserto no 

―romance rosiano‖, não nos proporcionaria examinar aquilo que o mesmo 

Schwarz observa quanto à obra de Guimarães Rosa ―[que] tem a virtude (itálico 

do autor) de colocar o experimento estético no nível da consciência, de 

reivindicar para ele a condição acordada‖.9 Entendendo que a observação de 

                                                        
7
 LEITE, Dante Moreira apud MENESES, Adélia Bezerra de. Cores de Rosa. Ensaios sobre 

Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010, p.21. 
8
 MENESES, Adélia Bezerra de. Grande Sertão: Veredas e a ―psicanálise‖ de Riobaldo em  

op.cit., p.21/22.  
9
 SCHWARZ, Roberto. Grande - Sertão: a fala em A sereia e o desconfiado. São Paulo: Paz e 

Terra, 1981, p. 39. Essas considerações foram inicialmente levantadas em MORAIS, M. ―A 
subjetividade ensaiada pela crítica‖ (cap. I) de Travessias do sujeito. As representações da 
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Schwarz, tão precoce na recepção do romance rosiano, pois datada de 1960, 

em que, por rechaçar o ―irracionalismo‖ que, nas entrelinhas aproxima do ―pré-

consciente‖,  acaba, por contemplar, ainda que por exclusão, o inconsciente, 

merece destaque, alongo-me na citação: ―[A obra de Guimarães Rosa] Não 

partilha a profunda nostalgia de irracionalismo representada, em última análise, 

pela pesquisa  exclusiva dos níveis pré-conscientes. Sua audácia é mais 

audaz, pois não se escora no caráter informe dos estados anteriores à 

formulação; realiza-se ao criar um poderoso jorro verbal, em cujo curso e 

sintaxe a palavra adquire qualidade poética‖10. Assim me parece que, se 

categorias psicanalíticas de cunho freudiano subjazem à construção do 

romance rosiano, não seria o caso de escavá-las numa operação diretamente 

hermenêutica; mas, sim, de percebê-las no ―experimento estético‖ feito forma 

no ―jorro verbal, em cujo curso e sintaxe‖, o poético se atualiza. Aqui a 

psicanálise lacaniana, reivindicadora da primazia do significante, encontraria 

sua função no trabalho analítico do texto rosiano, na sua sintaxe mesma, que o 

próprio Schwarz identificou como solicitadora de uma leitura ―lançadeira‖, 

explicando:  

 

O discurso anuncia uma direção, lança uma gestalt que se 
sobrepõe à gramática e tem força para incorporar, segundo a 
sua dinâmica de sentido, os segmentos mais diversos; estes 
não precisam entrar em conexão gramatical explícita, podem 
simplesmente se acumular, guardando seu modo de ser mais 
próprio; não é a sintaxe normativa que determina seu posto, 
ainda que quando com ela concordam; enquadram-se na 
configuração (referentes, misturadamente, a dados sensíveis e 
emocionais), visando uma recriação quanto possível integral da 
experiência. Trata-se de uma espécie de técnica pontilhista.11  

 

A afirmação do crítico como que ressoa a visão que Lacan tem da 

própria sintaxe do inconsciente quando toca no point de capiton a que já nos 

referimos, - se o crítico continua, reiterando, ―importante não é o desenho 

lógico da sucessão, mas o acúmulo: o efeito é dado pelo curto-circuito (recurso 

poético) entre segmentos cuja ligação gramatical, fosse importante, seria 

                                                                                                                                                                   
subjetividade em ―Grande Sertão Veredas‖ (tese de doutorado/ Depto de Teoria Literária e 
Literatura Comparada /USP, 1999). 
10

 Idem, ibidem 
11

 Idem, p. 39/40. 
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precária.‖12 (p. 380/381), Lacan conceituara ponto de estofo como ―espiral 

recorrente, pela qual se apreende a significação da frase (...) já que o sentido 

insiste é na cadeia do significante, sem que nenhum de seus elementos, 

isoladamente, consista na significação‖13. Sob esse ângulo, parece-me, se se 

perscrutam, na narrativa / no discurso do sujeito narrador de Grande Sertão: 

Veredas, a insistência de (im)possíveis sentidos, não processados por 

quaisquer elementos isolados, mas pontilhados e repetidos na cadeia 

significante, tomada num sentido dilatado -  a própria estrutura do romance; a 

sintaxe de suas frases, incluindo a sintomática pontuação; o amálgama de 

formas mínimas na construção do léxico que, misturando diacronia (etimologia / 

arcaísmos)e sincronia (neologismos) -  e se se observam elementos que 

evoquem categorias psicanalíticas de ordem interpretativa, não se estaria, de 

forma alguma,  psicanalizando personagens. Não se estaria, com base em seu 

discurso, deduzindo traços de uma estrutura psíquica e/ou comportamental; 

estaríamos sim, examinando a linguagem, no caso da literatura, estética e 

retoricamente construída, e, através da escuta do texto e da leitura flutuante, 

não negligente (pelo contrário, adverte Green)14, seríamos levados a uma  

inevitável representação (marcada pela não representabilidade e, logo, pela 

provisoriedade). Se, então, afetam o leitor categorias desejantes da ordem do 

romance familiar, quais sejam, a bastardia, o desejo de uma outra família, a 

preservação simbiótica da mãe, a carência paterna etc.,etc.,etc., não significa, 

necessariamente, a ―psicanalização‖ da personagem de papel e, ainda mais, 

do narrador que se representa por um discurso. Nesse sentido é que 

desenvolvemos pesquisa, publicada posteriormente15, amparada, inclusive, em 

declaração de Guimarães Rosa a Gunter Lorenz. Perguntado pela relação da 

literatura alemã com sua obra, o autor realça, literalmente; ―(...) a importância 

monstruosa, espantosa de Freud.‖16 Essa importância, inclusive, para além da 

                                                        
12

 Idem, ibidem p. 40 
13

LACAN, Jacques apud LEMAIRE, Anika em Jacques Lacan. Uma Introdução. Trad. Durval 
Checchinato. Rio de Janeiro: Campus, 1979, p. 81. 
14

 GREEN, Andre. O desligamento. Psicanálise, antropologia e literatura. Trad.Irene Lubria. 
São Paulo: Imago, 1992, p.16 
15

 MORAIS, Márcia M de. A travessia dos fantasmas. Literatura e psicanálise em Grande 
Sertão: Veredas. Belo Horizonte: Autêntica / editora PUCMinas, 2001, 174 p. 
16

 LORENZ, Gunther. Diálogo com Guimarães Rosa em COUTINHO, Eduardo G. (org.) 
Guimarães Rosa. Coleção Fortuna Crítica (6), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 
88.  
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leitura psicanalítica de Grande Sertão: Veredas que se ousou, foi destacada na 

pesquisa referida, pontuada por momentos textuais em que não só havia ecos 

muito fortes dos escritos freudianos, como, ainda, matreiras alusões indiretas 

ao fundador da psicanálise. Embora açulados por trazer aqui tais momentos, 

interessantíssimos, à guisa de nos consolarmos com apenas  um, vale a pena, 

transcrever aquele já posto em ato por quantos ousaram/ousam cruzar GSV e 

o discurso psicanalítico: ― O senhor é de fora, meu amigo, mas meu estranho. 

Mas talvez por isto mesmo. Falar com o estranho assim, que bem ouve e logo 

longe se vai embora, é um segundo proveito: faz do jeito que eu falasse mais 

mesmo comigo.‖17. Acrescente-se a essa ―defesa‖, palavras, não recuperadas 

de todo literalmente, do crítico João Luiz Lafetá (1946 – 1996) , com quem 

iniciamos pesquisa de doutorado e que, perplexo, se perguntava quanto ao fato 

de se operarem com categorias históricas ou políticas ou sociológicas, dando 

―nome aos bois‖ (aqui sou literal) quando era preciso nomear um operador 

teórico, na leitura do texto literários e ter de se desculpar tanto quando se 

tratava de psicanálise.... Talvez por essa censura, a psicanálise acabe 

deixando vestígios em críticas de outra ordem. É surpreendente, por exemplo, 

no texto de Luiz Costa Lima, de 1963, sobre Primeiras estórias, ler: ―(...) a 

palavra caminha solta. Não tem que seguir leal os contornos do acontecimento. 

Ela antes se confunde com uma pincelada solta, irregular, que menos visasse a 

distinguir as criaturas do seu contorno do que os (sic) apreender 

simultaneamente. A descrição, por isso, se faz conscientemente imprecisa e 

cumulativa. O autor não se contenta com a afirmação em linha reta e faz do 

seu mesmo descontentamento verbal a sua forma de riqueza. As imagens se 

acumulam, não se diluem em discurso, nem se represam paradas em si 

mesmas. Ao contrário, elas se lançam adiante em ritmo cumulativo. Daí, então 

que as vírgulas passem não a separar circunstâncias, ou seja, fragmentos de 

um assunto uno. Elas agora pontilham segmentos constelados, que, diversos e 

autônomos, foram, no entanto, compostas pela ação de um olho englobador‖18 

(p. 502). Impossível não retornarem as imagens da sintaxe lacaniana, 

espiralada, com pontos de afivelamento esparsos de significantes e 

                                                        
17

 ROSA, J. Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 4ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 1965, p. 33. Todas as citações do romance são retiradas dessa edição e, a partir de 
agora,  serão referenciadas apenas com as iniciais GVS e a paginação)  
18

 LIMA, Luiz Costa. O mundo em perspectiva em COUTINHO , op.cit,  p.502 
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significados, sempre cumulativos, simultâneos, não linearizados. Impossível 

não se ouvirem ecos do que dissera Schwarz sobre a sintaxe do romance: 

lançadeira, pontilhista, ―gestalt -ista‖. 

Importante, ainda, é a referência aos trabalhos de Cleusa Rios Pinheiro 

Passos, não apenas com sua publicação estritamente rosiana, sobre o 

feminino em Guimarães Rosa19 como, ainda, por toda sua pesquisa sobre as 

confluências entre crítica literária e psicanálise, que alcança inúmeros outros 

autores: Cortázar; Machado de Assis; Oswald de Andrade; Carlos Drummond 

de Andrade; Murilo Mendes; Cecília Meireles; Clarice Lispector; Chico Buarque; 

Manuel Bandeira; Dionélio Machado etc.20. Vale a pena transcrever ―o modo de 

mirar‖21 da autora quanto à função e limites da psicanálise, no respeito ao ― 

estatuto ficcional das personagens‖  (destacado por ela em itálico), que ―não só  

exige uma perspectiva analógica, como restringe o acesso ‗pleno‘ ao discurso 

psicanalítico, seja pela ausência de uma fala engendrada no divã e suas 

conseqüências fora dele, seja pelo empréstimo de conceitos deslocados de sua 

esfera de origem. Tal suporte sofrerá fragmentações e perdas, mas propiciará 

ganhos ao literário, na tentativa de se adentrar o misterioso universo rosiano, 

coexistindo, assim, necessariamente, com elementos do mito, religiosidade, 

tradição literária etc..‖22. 

Antes de passarmos ao trato psicanalítico de um excerto, que considero 

estratégico na ―escritura‖ (destaco!) do romance, há que se fazer menção a 

bom número de produções críticas, de inclinação psicanalítica, da obra rosiana, 

sobretudo a partir dos anos 90, quando, parece, exacerbou-se a recepção da 

obra de Guimarães Rosa, propiciada, também, por importantes eventos 

internacionais e nacionais sobre o autor  e que se traduziram em publicações 

importantes.23  

                                                        
19

 PASSOS, Cleusa Rios P. . Guimarães Rosa.  Do feminino e suas estórias. São Paulo: 
FAPESP/HUCITEC, 2000, 247 p.. 
20

 Cf. PASSOS, Cleusa Rios P. .As armadilhas do saber. São Paulo: Edusp, 2009, 204 p..   
21

 Menção a outro título de PASSOS, Cleusa. O outro modo de mirar. Uma leitura dos contos 
de Julio Cortázar. São Paulo: Martins Fontes, 1986, 175 p. 
22

 PASSOS (2000) ,  p. 18/19 
23

 Destaco aqui os três Seminários Internacionais Guimarães Rosa, em Belo Horizonte, em 
1998, 2001 e 2004, uma iniciativa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 
PUCMinas, por sua repercussão nacional e internacional e por seus resultados em publicações 
– três números especiais da Revista SCRIPTA (n. 3, de 1998; n.10, de 2002 e n. 17, de 2005) 
e três livros, Veredas de Rosa I, II, III, datados, respectivamente, de 2000, 2003 e 2007.  
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Isso posto, examinemos  o episódio da ―Guararavacã do Guaicuí‖, não por 

acaso localizado no meio do livro, o que por si já implica um ―significante‖  

estruturante/estruturador do discurso do narrador Riobaldo, matéria por 

excelência do romance. 

  Vamos a ele:                        

            Se o romance rosiano, em termos estruturais, comporta duas partes e 

está simetricamente dividido, ―repartido ao meio‖, parece-nos instigante 

observar essa guinada ―para uma segunda parte‖, recordando, inicialmente, 

dois argumentos, já bastante apontados pela Crítica, para marcar essa divisão: 

(1) a mudança na ordem  do relato - mais associativa, mais ―simultânea‖, mais 

antecipatória e menos cronológica, na parte inicial, contrapondo-se a uma 

maior cronologia e prospecção e certa linearidade, a partir da metade do livro; 

(2) a questão do ―meio‖ -  recorrente na obra de Guimarães Rosa, como 

observara,  enfaticamente,  Sperber (1982). 

             Essas observações genericamente postas solicitam, evidentemente, 

que se vá então ao meio de Grande Sertão: Veredas, no intuito de o examinar. 

No romance, estará lá o episódio da Guararavacã do Guaicuí como marco 

dessa mudança. Nele vamos encontrar a passagem em que Riobaldo relata ―o 

tempo que paramos na Guararavacã do Guaicuí  regulou em  dois meses‖. 

(GVS, p. 222).          

A crítica também se tem referido a tal episódio, como sendo central no 

romance; no entanto, esse ―central‖ tem sido considerado como ―o do centro‖ e 

da mudança de perspectiva24 e não como fulcral, como ―magmático‖, no 

sentido de algo que, incandescente, no interior da narrativa, esteja articulando 

uma parte à outra. 

             É, nesse sentido, que gostaríamos de trabalhar a leitura de Grande 

Sertão: Veredas aqui proposta, advogando a idéia de que, se, segundo 

Riobaldo, ―[naquele] lugar, no tempo dito, (...) meus destinos foram fechados‖ 

(GSV, p.220), a Guararavacã seria como  que um lugar mítico, onde se encerra 

um ciclo e se abre um  outro, na vida do narrador e onde destinos, fatalidades, 

determinações se impuseram. 

                                                        
24

. Cf. GALVÃO (1986, p. 104); NUNES (1983, p.21); ROSENFIELD (1993, 176 – 217); 
SPERBER (1982, p.111-146); UTÉZA (1994, p. 390-403) 
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Já vimos, há muito, trabalhando com essa hipótese, inclusive, em 

publicação já citada. No entanto, mais força ela ganhou, em maio de 2006, 

quando, na abertura do Seminário Internacional Guimarães Rosa. Grande 

sertão: veredas e Corpo de baile - 50 anos, promovido pelo IEB/USP, o crítico 

Antonio Candido legou à platéia uma quase ―confissão‖ que lhe fizera 

Guimarães Rosa, ao dizer que, na Guararavacã do Guaicuí, estaria ―uma 

chave para a leitura do romance‖25.  De qualquer forma, escutar isso foi 

bastante alentador para esta condução de leitura a que me tenho proposto, 

certa de que ela é apenas uma, provisória, miragem sempre no deserto da 

representação.  

Para prosseguir com nossa argumentação, faz-se necessário retomar a 

passagem por aquele locus amoenus, parafraseando-a e analisando-a, no 

sentido de ouvir ali ecos de outros momentos da narrativa, para enfatizar as 

reiterações e repetições como categorias consideráveis do discurso 

psicanalítico.   A importância daquele lugar fica patente já que Riobaldo o 

repetirá; aquele  ―significante‖, o nome,  insistirá na escrita e na oralidade, 

como grafema e como fonema, sublinhando a imagem também a ser vista: ―A 

Guararavacã do Guaicuí: o senhor tome nota deste nome‖; ―Guararavacã – o 

senhor veja, escreva‖; ―Guararavacã. O senhor vá escutando‖ (GSV, p.220).  

  Assim, depois do memorável julgamento da Sempre-Verde, tendo 

partido Zé Bebelo e deixado ―o mundo à revelia‖, Riobaldo e Diadorim se 

dirigem para aquele lugar mítico, onde descansam dois meses. Diante de um 

tempo que escorre, vem a Riobaldo a idéia de ―tudo só ser o passado no 

futuro‖, e ele se lembra do ―não-saber‖ (GSV, p.218). Se a expressão de 

Riobaldo já foi apontada por Utéza como um empréstimo de A República, de 

Platão26, e se sua fala ecoa a reminiscência platônica, aspecto teórico 

                                                        
25

 Na apresentação de trabalhos do GT- Teoria da Narrativa, no XXI Encontro Nacional da 
ANPOLL, em 2006, a professora Dr.ª Maria Célia de Moraes Leonel, debatedora do texto que 
contempla a análise do episódio da Guararavacã do Guiacuí, intitulado ― ‗ – Ali, meus destinos 
foram fechados‘: uma leitura em perspectiva de Grande Sertão: Veredas‖  , presente também 
no evento do IEB, foi quem  precisou melhor a fala de Antonio Candido,  razão por que uso 
aspas. Tal  texto foi publicado, posteriormente, em GOBBI, Márcia V. Z., LEONEL, M. Célia, 
TELAROLLI, Sylvia. (orgs) Narrativa e representação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2007, 
p.33 – 44 e republicado em coletânea que contempla ―técnicas‖ de leitura – MARI H.; WALTY I. 
& FONSECA M. Nazareth. Ensaios sobre leitura (vol. 2). Belo Horizonte: PUCMinas, 2007, p. 
257-268 -, com o título  ―Grande Sertão: Veredas – uma leitura em perspectiva de romance‖. 
26

 UTÉZA, Francis. Metafísica no Grande Sertão. Trad. José Carlos Garbuglio. São Paulo: 
EDUSP, 1994, p. 250. 
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enfatizado por Benedito Nunes ao estudar o tempo no romance de Rosa27, 

recordemos que Riobaldo também se referirá a Diadorim como ―Diadorim vinha 

de meu não-saber e querer‖.(GV:S, p.236) 

Tais observações pretendem enfatizar a recordação do narrador como 

uma introspecção de cunho inquisitivo, aproximando-a, pois, da anamnese 

platônica, da reminiscência, reatualizada pela psicanálise como recurso 

possibilitador da catarse e do preenchimento de lacunas da memória, mas 

sempre prisioneira de um mundo fantasmático. Se, nos primórdios da prática 

terapêutica, procurou-se vencer o bloqueio da memória através da hipnose e, 

mais tarde, pela associação livre, visando ambas as técnicas à reminiscência, 

Freud acabou percebendo que a resistência a essa reminiscência acontecia 

pela repetição compulsiva, recurso ―retórico‖ insistente na construção do 

romance, constituído pelo discurso do narrador – no afã de atingir a verdade 

olvidada e de, inconscientemente, recusar-se a ela, o sujeito não recordaria o 

esquecido e recalcado, mas o expressaria pela atuação, repetindo-o28.  

  Depois dessa pontuação teórica, voltemos ao cenário da Guararavacã, 

aqui excessivamente recortado e tecido com o vagar de um tempo que retorna 

e com muita languidez. Nele, tomado de uma sonolência entorpecedora, 

Riobaldo dorme e, ao despertar, depara com o amigo a vigiar-lhe o sono ou a 

velar-lhe o sono, se, espertamente, se usa um tom maternal, insinuado já pelo 

narrador que fala em ―(...)De Diadorim ter vindo, e ficar esbarrado ali, 

esperando meu acordar e me vendo meu dormir era engraçado, era para se 

dar feliz risada‖. (GV:S, p.219) 

Então, Riobaldo percebe Diadorim pelos olhos, novamente, repetidamente, tal 

como acontecera na travessia entre o São Francisco e o de-Janeiro, quando, 

siderado pelos ―olhos, aos-grandes‖ (GV:S, p.80) do Menino,  dissera: ―Olhei: 

aqueles esmerados esmartes olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, 

luziam um efeito de calma, que até me repassasse‖ (GV:S, p.81).  

Riobaldo, agora na Guararavacã, confessa: ―Aquele verde, arenoso, mas 

tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, querendo me contar coisas que a 

                                                        
27

 NUNES, Benedito. A matéria vertente. In: Seminário de Ficção Mineira II: de Guimarães 
Rosa aos nossos dias. Belo Horizonte: Conselho Estadual de Cultura, 1983. 
28

 Cf. FREUD, S.. Recordar, repetir e elaborar (1914). Trad. José Otávio de Aguiar Abreu. Rio 
de Janeiro: Imago, 1969, p. 196/197. (ESB, 12) 
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idéia da gente não dá para se entender – e acho que é por isso que a gente 

morre.‖ (GV:S, p. 219). 

 O verde muda, transmuta-se ―como a água de todos os rios em seus 

lugares ensombrados‖ (GV:S, p.219), usando um símile do próprio narrador. O 

verde é arenoso, mas tão moço, o que faz ler, pela adversativa, uma 

contraposição entre um verde que seria moço, jovem e um ―verde arenoso‖, 

denotador do antigo, do velho, da velhice, sem nos esquecermos de que esse 

―arenoso‖ se reportará, pela reiteração do significante ―arenoso‖ a Joca Ramiro, 

o pai morto, matado que ―pousou, enterrado em chão arenoso‖ (GV:S, p. 236), 

naquele discurso onírico, depois da Guararavaçã e que encima a segunda 

parte do romance, como se verá mais adiante.  

De qualquer modo, já se insinua, pelo significante ―arenoso‖, um 

deslizamento do verde dos olhos diadorínicos para um campo semântico 

relativo à velhice, a uma certa antigüidade mítica, a um tempo passado em que 

se contavam ―coisas que a idéia da gente não dá para se entender‖, em que se 

encontram a mãe Bigri e a memória de um pai desconhecido e/ou mesmo de 

um pai morto, matado... 

  Esse deslocamento dos olhos, metonimicamente ligando Diadorim e a 

Bigri, já merecera uma sintomática fala de Riobaldo, quando se reencontra com 

o Menino, então Reinaldo, um jagunço do bando dos ramiros, na casa do 

Malinácio.  

Ouçamos o narrador: ―Aguentei aquele nos meus olhos, e recebi um 

estremecer, em susto desfechado. Mas era um susto de coração alto, parecia a 

maior alegria‖. E continua: ―Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável 

das compridas pestanas‖ (GV:S, p.107) e, ainda, ―Mas me reconheceu, visual. 

Os olhos nossos donos de nós dois‖ (GV:S, p.108). 

A partir desse reencontro, marcham juntos, no bando, Riobaldo e 

Reinaldo e, antes da primeira batalha que viria a ser contra os bebelos que 

caçavam jagunços, num momento de descanso na casa do preto Pedro 

Segundo de Rezende, se escutará de Riobaldo uma outra estranha referência 

aos olhos de Diadorim, quando este lhe pergunta sobre o destino e a amizade 

que os unem. Nesse momento, o narrador diz: ―Os afetos. Doçura do olhar dele 

me transformou para os olhos de velhice da minha mãe. Então, eu vi as cores 

do mundo‖ (GV:S, p.115).  



45 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Parece explícita, de novo, a metamorfose que se opera entre os olhos 

doces do amigo e os velhos olhos da mãe, sem descuidar que tal trecho ecoa 

aquele outro do primeiro encontro também relativo à mudança refletida nos 

olhos, quando Riobaldo treme, na canoa bamba da travessia do rio, inseguro 

diante da coragem do Menino: ―Os olhos, eu sabia e hoje ainda mais sei, 

pegavam um escurecimento duro. (...) Mas eu agüentei o aque do olhar dele. 

Aqueles olhos então foram ficando bons, retomando brilho. E o menino pôs a 

mão na minha‖ (GV:S, p. 84). 

  Se, no reencontro com o Moço, o efeito causado pelos olhos se 

expressa por ―Então, eu vi as cores do mundo‖, lá na canoa da travessia, 

Riobaldo declararara: ―Amanheci minha aurora‖ (GV:S, p.84). Ambas as 

expressões se repetem em metafórica referência a um 

nascimento/renascimento, o que tornaria a fundir a mãe que dá luz ao filho e o 

amigo que o fez renascer para as cores do mundo. A esse trecho relativo a, 

literalmente, ―os afetos‖, referidos na transformação de olhos que se misturam 

– os do amigo e os da mãe – , segue-se  aquela fala perplexa de Riobaldo para 

seu interlocutor: ―A gente vive, eu acho, é mesmo para se desiludir e 

desmisturar‖ (GV:S, p.114). Impossível, ainda, não tocar na insinuação 

presente naquele ―Os afetos‖, frase nominal, solta e que, para Freud, seriam: 

―reproduções de acontecimentos antigos de importância vital e, eventualmente, 

pré-individuais‖29 Acaso? Na linguagem rosiana? Dá para ―passar batido‖ e não 

levar em consideração?...  

Essas falas destacadas de Riobaldo, ao referir-se aos olhos de 

Diadorim, marca inconteste do amigo no imaginário do nosso jagunço-narrador, 

apontariam, pois, como estamos sugerindo, uma espécie de simbiose entre 

Diadorim e a mãe Bigri. Os olhos, metonimicamente, trariam ambas as figuras 

e, no discurso, é como se elas sofressem uma conversão, representando a 

co(n)fusão no/do imaginário, a refletir-se na ordem (des-ordem? ou outra 

ordem?30) simbólica. 

                                                        
29

 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portugursa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001, p. 102 
30

 Cf. MORAIS, Márcia M de ― Riobaldo e suas más devassas no contar‖ em: DUARTE, Lélia P. 
& ALVES, M. Theresa Abelha. Outras margens. Estudos da obra de Guimarães Rosa. Belo 

Horizonte: PUCMinas / Autêntica, 2001, p. 151-172 



46 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Assim, naquela Tapera Nhã, da Guararavacã do Guaicuí, os olhos de 

Diadorim,  vigiando o sono de Riobaldo, levam-no a repetir as referências 

misturadas de outros momentos da narrativa, a fazer (ou sofrer) 

―transferências‖31 : para Diadorim se deslocaria um desejo mais antigo e 

estruturante, aquele pela mãe – é o que tentamos demonstrar, através do 

próprio discurso do narrador, da linguagem e de suas figurações metonímicas. 

Se os olhos de Diadorim a lembrarem outros de velhice, na metonímia 

da parte pelo todo e na convergência para ela de dois amores, vale a pena 

retornar ao cenário da Guararavacã, no intuito de enfatizar, através de outras 

marcas lingüísticas, tais misturas. Vamos lá. 

O contexto daquele lugar de descanso é prenhe de erotismo, e o desejo 

de conjugar macho e fêmea se insinua e se representa na fala sobre os 

casaizinhos de quem-quem, sempre aos pares e na observação de que era 

tempo de macuco andar desemparelhado. Aliás, é um desses macucos sem 

par que leva Riobaldo a gritar por Diadorim: – ―Vigia este, Diadorim!‖, e a 

completar: ―O nome de Diadorim que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me 

abracei com ele. Mel se sente é todo lambente – Diadorim, meu amor...‖ (GS:V, 

p.221), o que produz nele grande excitação, diante do que,  o narrador 

continua: ―Mas – de dentro de mim: uma serepente. Aquilo me transformava, 

me fazia crescer dum modo que doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse 

morrer, não me importava (GS;V, p. 221).  

Fica patente a pulsão do desejo por Diadorim, a partir também de 

estímulos sensoriais – da vista, da audição, do tato, do paladar –, repetindo-se, 

no episódio, um deslizamento também metonímico, já que os ―índices‖ que a 

realidade fornece retrazem fantasmas do esconso lugar chamado inconsciente, 

como nos ensina Freud. 

 No entanto, esse Diadorim é, a um tempo, para Riobado, estranho e  

familiar, um duplo como se pode ler no texto freudiano Das Unheimliche32 

                                                        
31

Proença já se dera conta disso, dessas misturas de amores, em 1956, quando, ainda, nem se 
vislumbrava o instrumental psicanalítico como vertente importante na leitura do texto literário:  
―Os olhos do Menino eram verdes, cor das palmas, e quando Riobaldo os reencontra no moço 
cangaceiro, antes de reconhecer o amor tormentoso, faz a transferência reveladora: ‗doçura 
do olhar dele me transformou para os olhos de velhice de minha mãe‘‖ (Proença, 1958, p.56 -  
destaque meu). 

32
 FREUD, S. O estranho em História de uma neurose infantil e outros trabalhos (1918 [1914]). 

Trad. Eudoro Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 273 - 315. (ESB, 17) 
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Percebamos isso através da explicação que ele dá ao interlocutor 

quanto ao ato falho daquela declaração de amor  - ― - Diadorim, meu amor...‖:  

 

Como eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor: como se drede 
fosse para eu não ter vergonha maior, o pensamento dele que 
em mim escorreu figurava diferente, um Diadorim assim meio 
singular por fantasma, apartado completo do viver comum, 
desmisturado de todos, de todas as outras pessoas – como 
quando a chuva entre-onde-os-campos. Um Diadorim só para 
mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas, com minha 
mente, eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim – que não 
era de verdade. Não era? (GS:V, p.221)  

  

  Nela se escuta não só o eco de uma culpa outra, de uma ―vergonha 

maior‖ como, ainda, a insinuação do duplo Diadorim – ―um Diadorim assim 

meio singular, por fantasma‖. Os negritos chamam a atenção para a 

expressão que, em si, também ecoa o protofantasma freudiano, a ―exprimir de 

modo originário uma vida pulsional (...)‖, fazendo que uma ―realidade psíquica‖ 

se represente, de fato, pelo mundo fantasmático33. ―Aquele Diadorim‖ – que 

não era [ e era] de verdade [devia ser] desmisturado de todas as outras 

pessoas - como quando a chuva entre-onde-os campos‖, condensando, ainda 

outra vez, no discurso,  um Diadorim com outra pessoa, cujo expressão 

hifenizada e aposta,  referida à chuva, retraz a Bigri que ―morreu, num 

dezembro chovedor‖ (GV:S, p. 87) 

No excerto é patente, como se pode ouvir, o conflito de Riobaldo e sua 

tentativa de, pela linguagem, desmisturar ―realidades psíquicas‖. 

           Trabalhadas a metonímia, a partir das falas de Riobaldo sobre os olhos 

de Diadorim que lhe velavam o sono, e a ―mistura de diadorins‖ – um 

verdadeiro e outro falso –, apontemos, de modo bem breve, a metáfora, par  da 

metonímia e que também se inscreve no episódio da Guararavacã do Guaicuí.  

 Se na Guararavacã, se fecharam os destinos de Riobaldo, como ele 

próprio afirma –  ―Mas foi nesse lugar, no  tempo dito, que meus destinos foram 

fechados‖ -  (GV:S, p. 220), lá também se daria uma ―travessia de 

fantasmas‖34, parafraseando  expressão do narrador, tão cara à  psicanálise. 

                                                        
33

 LAPLANCHE & PONTALIS. Fantasias originárias em Vocabulário da psicanálise. Trad. 
Pedro Tamen. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 174 – 176.  
34

 Referindo-se ao pacto, Riobaldo perguntará: ―Ao que fui,  na encruzilhada, à meia-noite, nas 
Veredas Mortas. Atravessei meus fantasmas?‖ (GV:S, p. 365) 
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 De novo, será na linguagem que se vislumbrará isso. Vale a pena 

perscrutá-la, no seu jogo de velar/ revelar, como o que aconteceu com o 

trabalho metonímico.  

Vejamos. 

O discurso do narrador, surpreendentemente, alinha, através dos 

ordinais, primeiro e segundo, dois saberes que se efetivaram na Guararavacã 

do Guaicuí: ―Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim de amor 

mesmo amor, mal encoberto de amizade‖ (GV;S, p. 220) e ―Segundo, (...) [ 

que]  mataram Joca Ramiro‖ (GV:S, p.222/224). Matreiramente o inconsciente 

se ―defende‖: o segundo destino a ser fechado é atrasado e encoberto  no 

fluxo verbal,   conforme se pode verificar pela paginação e pelo despiste de 

empregar o significante ―segundo‖ como conjunção conformativa (― Segundo 

digo‖), solicitando do leitor que o veja como numeral ordinal apenas pela 

ausência de uma seqüência  para o ― primeiro‖, enunciado logo no início do 

discurso da Guararavacã – retórica típica da resistência do afloramento 

inconsciente... 

Se o amor de Diadorim já se colara ao amor materno, através da 

metonímia dos olhos e de estranhas e familiares fantasias, conforme vimos, a 

questão do parricídio se metaforizará na morte mesma do grande chefe do 

bando e pai de Diadorim.... Essa metáfora do parricídio, mais direta quanto a 

seu desvendamento, dificultada apenas pelo adiamento no discurso do 

narrador, de algum modo, forma um par com  a metonímia do incesto que, 

valendo-se dos olhos de Diadorim, par amoroso  e da Bigri, mãe, 

referenciando, pois, o todo pela parte, acaba desembocando também numa 

metáfora, que faz convergir e condensa dois afetos. Nesse sentido, confirma-se 

o ponto de vista lacaniano, quando diz: ―A centelha criadora da metáfora não 

brota da presentificação de duas imagens, isto é, de dois significantes 

igualmente atualizados. Ela brota entre dois significantes dos quais um 

substituiu o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o 

significante oculto permanece presente em sua conexão (metonímica) com o 

resto da cadeia.‖35  

                                                        
35

 LACAN, J. op. cit.,  p.510 
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Dessa forma, no simbólico da linguagem, paradigma ela mesma da 

estrutura do inconsciente, segundo Lacan, Riobaldo cumpre seu duplo destino 

edípico – ali eles ―foram fechados‖, como conta o próprio narrador. 

O desejo por Diadorim, até então denegado e, naquele lugar mítico, 

assumido como letra, figuraria, simbolicamente, o incesto que, ao lado do 

parricídio, representado pela notícia do assassinato de Ramiro, faria  que o 

sujeito realizasse, pela linguagem, sua travessia pelo édipo. Nessa travessia é 

que o sujeito se constitui - marca sua individuação e se faz valer como 

societário -, já que, suportando a lei paterna, vivendo o  ―nome-do-pai‖, busca  

inscrever-se na cultura e na sociedade.  

Por isso, será em nome desse pai, de uma lei, que marchará doravante 

a jagunçada no seu projeto de vendeta.  

          A marcha jagunça, pois, a partir da Guararavacã, será objeto de narrativa 

mais linear / cronológica, comparativamente à até então feita, cheia de 

antecipações e prospecções, com ―seu eixo fincado no presente dialogal‖, 

como se lê em Benedito Nunes.36  

Aí, também, o romance atravessa para uma segunda parte, tendo 

sofrido essa passagem exatamente em seu meio, no meio da narrativa, 

aspecto importante da ―gramática‖ do autor, como já adiantamos.   

Insista-se, na pauta desta nossa leitura, que, se a primeira parte foi 

marcada por uma inscrição importante da mãe, através de muitos significantes, 

como vimos frisando, a parte iniciada, ou a narrativa reiniciada, a partir do que 

aqui se chamou ―os dois saberes de Riobaldo‖, terá a marca da função do pai 

que, então, se inscreverá, através de muitas metáforas, condensadas nas 

figuras dos chefes do bando, a partir da morte de Joca Ramiro. 

 Perceba-se que Riobaldo, denegando a bastardia, fugiu de Selorico 

Mendes, pai-padrinho ―real‖; foi acolhido por Bebelo, a quem admirou e de 

quem também se enfarou, tendo-se espelhado nele, inúmeras vezes, de tal 

ordem que a figura bebélica povoava sempre seu imaginário. No entanto, Joca 

Ramiro foi, no discurso do narrador, aquele pai ―simbólico‖, cuja ―sombra que a 

lamparina arriava na parede, se trespunha diversa, na imponência, pojava 

volume‖ (GV:S, p. 91), dissera Riobaldo, ao tê-lo conhecido na São Gregório,  

                                                        
36

 NUNES, op.cit., p. 21 
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na madrugada de Siruiz, insinuando, com o discurso, a figura da projeção (da 

sombra na parede) idealizada (no ―trespunha diversa‖, na ―imponência‖ e no 

―pojava volume‖). Morto, portanto, esse pai, na Guararavacã  Riobaldo declara: 

―Joca Ramiro morreu como o decreto de uma lei nova‖ (GV:S, p.227), 

inscrevendo, pois, no seu próprio discurso, a figura da lei estabelecida pela 

morte do chefe. Da horda patriarcal, a partir da qual Freud argumenta quanto 

às primícias da organização social?37 

Tendo afirmado, depois de morta a mãe, que sua ―vida [mudara] para 

uma segunda parte‖ (GV:S, p. 87), morto Ramiro, Riobaldo dirá: ―Mas, agora, 

tudo principiava terminado‖ (GV:S, p.227) e, então, será o romance que 

mudará para sua segunda parte, como se uma nova ordem, percebida na 

própria narrativa, se inscrevesse na linguagem, simbólica e metaforicamente; 

como se, ao ―decreto de uma lei nova‖, se acoplasse o decreto de uma 

narrativa mais linear, menos descontínua, mais ―cronológica‖, menos 

―atropelada‖ pelas ―fusões‖. 

Sob essa óptica, pois, para a Guararavacã do Guaicuí, episódio 

rosianamente narrado no meio de Grande Sertão: Veredas, parece, pois, 

convergirem:   

 

do ponto de vista estético-estilístico, as duas grandes figuras 
retóricas – a metonímia e a metáfora – que dali iluminam, 
respectivamente,  os deslocamentos da narrativa que 
precedem o episódio em questão e as condensações 
importantes na marcha jagunça que a partir dali se dará e que, 
segundo a psicanálise ―conformariam‖ o discurso do 
inconsciente, estruturado como linguagem;  
  
do ponto de vista psicanalítico, as figurações do desejo da/pela 
mãe e da função paterna ou nome-do-pai, responsáveis, 
respectivamente, pela individuação do sujeito e por sua 
inscrição no projeto civilizatório e o sempre conflito do homem 
humano que é a travessia do pulsional para sua regulação.  

 

do ponto de vista metaliterário,  o próprio mito, como narrativa 
fundadora de outras narrativas da experiência e de formação.  

 

             Através desta análise de inspiração psicanalítica, com base 

estritamente nos significantes que conformam o discurso do narrador Riobaldo,  

                                                        
37

 FREUD, S. Totem e tabu e outros trabalhos. (1913 [1912-13] ). Trad. Órizon Carneiro Muniz. 
Rio de Janeiro: Imago, 1974. (ESB, 13) 
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gostaríamos de concluir, reafirmando que  se,  na Guararavacã do Guaicuí, os 

destinos do narrador se fecharam, para o leitor  o episódio se abre em 

perspectiva iluminadora  de uma leitura de Grande Sertão: Veredas.      
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A crítica de Grande sertão: veredas - ontem, hoje, amanhã 

Cláudia Campos Soares  

UFMG 
 

Como observou Antonio Candido, no ―Grande sertão: veredas há de 

tudo para quem souber ler‖. (CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 294) É o que 

tem demonstrado sua crítica. O romance de Guimarães Rosa, além de ter uma 

das fortunas críticas mais extensas da literatura brasileira, tem sido abordado a 

partir de enfoques muito diferenciados.  

Apesar disso, é possível, a partir da observação mais atenta desses 

estudos, observar que três grandes linhas de investigação vem sendo 

privilegiadas, ao longo do tempo, pela crítica. Obviamente elas não abarcam o 

campo em sua totalidade.  As categorias aqui propostas não dão conta da 

complexidade de cada estudo em particular. Até porque eles freqüentemente 

não restringem sua área de interesse aos pre(con)ceitos de uma só categoria. 

Também haverá estudos que não se encaixarão em nenhuma delas. 

Como afirmou Fernando Pessoa, todas as classificações são falsas, 

mas algumas são úteis.1 Acredita-se que a utilidade da que aqui se propõe é 

que ela pode proporcionar uma forma primeira de aproximação a um campo de 

estudo muito vasto e que, de outra forma, talvez fosse impenetrável. Trata-se, 

contudo, de um instrumento precário, pois o que permite de visão do todo 

perde em percepção das partes. Nesse sentido, a classificação é falsa. Espera-

se que seja útil.  

A primeira dessas grandes linhas de abordagem do livro vê o sertão de 

Guimarães Rosa como interpretação e representação do Brasil. Tal crença é 

um dos fundamentos do trabalho pioneiro de Antonio Candido, ―O homem dos 

avessos‖, publicado pela primeira vez apenas dois anos depois de Grande 

sertão: veredas vir a público, e que foi determinante para mais de uma 

                                                        
1
 Comentando a tipologia da poesia lírica de Aristóteles, o poeta português afirma: ―Como todas 

as classificações bem pensadas, é esta útil e clara, como todas as classificações, é falsa.‖ 
(PESSOA, 1976, p. 46) 
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linhagem de textos críticos que se seguiriam a ele. (CANDIDO in COUTINHO, 

1983) 

Candido vai encontrar em Grande sertão a representação de 

elementos da realidade histórico-social brasileira. O estudioso observa que o 

sertão (tanto o histórico quanto o ficcional que o representa) é um mundo onde 

a lei não se faz sentir, por isso, o jaguncismo é aí ―uma forma de estabelecer e 

fazer observar normas, o que torna o jagunço um tipo especial de homem 

violento e, por um lado, o afasta do bandido.‖ (CANDIDO, 1995, p. 164) Da 

perspectiva de Candido, as condições de sobrevivência no sertão rosiano 

―fazem da vida uma cartada permanente (...) e obrigam as pessoas a criar uma 

lei que colide com a da cidade e exprime essa existência em fio de navalha‖. 

(CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 299) Isso porque, no sertão ―o indivíduo 

(...) manda ou é mandado, mata ou é morto. O Sertão transforma em jagunços 

os homens livres, que repudiam a canga e se redimem porque pagam com a 

vida, jogada a cada instante.‖ (CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 300)  Por 

isso, ao jagunço, apesar de ser criminoso violento, caracteriza ―uma espécie de 

dignidade não encontrada em fazendeiros estadonhos, solertes aproveitadores 

da situação, que o empregam para seus fins ou o exploram para maior 

luzimento da máquina econômica.‖ (CANDIDO, 1995, p. 164)2 

A dignidade do jagunço advém também de sua obediência a um código 

ético próprio, o que leva à segunda linha do estudo de Candido. Para o crítico, 

à representação fiel do mundo físico e histórico-social Rosa alia a ―invenção‖, 

que transfigura o sertão e o eleva ao que o estudioso chama ―universal‖ (que é, 

na verdade, um local dissimulado: a Europa, o Ocidente): 

 
A experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação 
da vida sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a 
capacidade de entrar na psicologia do rústico, – tudo se 
transformou em significado universal graças à invenção, que 
subtrai o livro à matriz regional para fazê-lo exprimir os grandes 
lugares-comuns sem os quais a arte não sobrevive: dor, amor, 
morte, – para cuja órbita nos arrasta a cada instante, 

                                                        
2
 Candido também publicou mais tarde (em 1970) um segundo ensaio em que estuda a figura 

do jagunço na literatura brasileira e onde se aprofunda um pouco mais em algumas das 
questões abordados no estudo anterior (CANDIDO, 1995).  
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mostrando que o pitoresco é acessório e que, na verdade, o 
sertão é o mundo. (CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 295) 

 
O que Candido chama de ―invenção‖ relaciona-se à opção de 

Guimarães Rosa por se utilizar de fontes eruditas diversas na construção de 

seu mundo ficcional. Segundo o estudioso, seguindo a trilha aberta por 

Cavalcanti Proença, Rosa teria ultrapassado a dimensão local ao trazer o 

romance de cavalaria para o sertão. Em Grande sertão, ―duas humanidades 

(...) se comunicam livremente‖: o ―sertanejo real‖ e o ―homem fantástico‖ da 

cavalaria, o que significa que, no livro, a ―ação lendária se articula com o 

espaço mágico‖ (...) (CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 301)  

Muito da dignidade do jagunço rosiano provém também dessa 

―contaminação‖ do sertão pelos ―padrões medievais‖. Provém, mais 

especificamente, da observância, por parte dos ditos cavaleiros andantes 

sertanejos, da norma fundamental de conduta dos heróis do romance de 

cavalaria: a lealdade. (CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 302)  

Oportunamente essa concepção de Candido será melhor examinada, 

por enquanto interessa aqui chamar a atenção para o fato de a mistura entre 

realidade e invenção, ou, em outras palavras, entre história e mito,3 ter 

fundamentado trabalhos como os de Luiz Roncari (2004), que vê o sertão 

rosiano como lugar onde se conjugam representação do Brasil e elementos da 

mitologia greco-romana, que Rosa resgata reelaborando. A tendência geral da 

crítica rosiana, entretanto, foi separar história e mito. Entre os estudos que 

privilegiaram a história, estão os de Walnice Nogueira Galvão.4 Entre os que 

enfatizaram no sertão rosiano o caráter de mundo que se abre ―às regiões da 

alma e do cosmo‖ (CANDIDO, in COUTINHO, 1983, p. 252) estão os de 

Benedito Nunes.5 

                                                        
3
 Como o próprio Candido observou, o romance de cavalaria tem suas raízes mais profundas 

no mito. (CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 302) 
4
 Em As formas do falso (1986), Walnice N. Galvão desenvolve as idéias de Candido no que se 

refere à visão do sertão como representação do Brasil, mas não dá quase nenhum espaço a 
questões míticas ou místicas. A estudiosa menciona muito rapidamente fontes míticas (também 
a cavalaria), mas atribui sua presença na narrativa a sua vigência, também, no imaginário 
popular sertanejo.  
5  

Alguns outros representantes dessa tendência são Heloísa Vilhena de Araújo [em O roteiro 
de Deus (1996), afirma ser a travessia de Riobaldo peregrinatio cristã, caminho ascensional em 
direção ao Deus católico]; Francis Uteza [em Metafísica do Grande sertão (1994), estuda a 
correspondência de Grande sertão: veredas com correntes metafísicas ocidentais e orientais, 
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Nunes fundamenta sua interpretação em concepções ―metafísicas‖, no 

sentido em que, segundo ele, o próprio Rosa compreendia o termo. Nas 

palavras do crítico, o escritor mineiro 

 
emprestou a mais alta importância à metafísica. E, como 
Fernando Pessoa, estendeu esse termo (...) ao elemento 
religioso do pensamento, englobando neste as correntes 
místicas ocidentais e orientais que se interligam no conjunto 
heterogêneo e fluido do Ocultismo, amálgama das idéias 
neoplatônicas e das doutrinas heterodoxas do cristianismo – o 
hermetismo e a alquimia – da Cabala e dos ensinamentos 
maçônicos. (NUNES, 1983, p.12) 
 
 

Uma das noções que norteiam a abordagem de Nunes é a de que a 

viagem, elemento de enredo muito freqüente nas narrativas rosianas, estaria 

ligada, simbolicamente, à idéia de peregrinatio (NUNES, 1998, p. 254), 

―demanda de deus, do quem das coisas‖. (NUNES, 1998, p. 257) 

Os estudos baseados em percepções dessa natureza são autorizados 

por declarações do próprio autor. Em carta ao tradutor italiano, por exemplo, 

Guimarães Rosa atribui uma pontuação aos elementos que entrariam na sua 

composição de suas estórias na qual considera o que chamou de ―valor 

metafísico-religioso‖ o mais importante deles.6 

 

O recurso à autoridade das declarações de Rosa para fundamentar 

uma interpretação, todavia, não se faz sem problemas.  Como observou João 

Adolfo Hansen, ―o ponto de vista do autor não é uma categoria biográfica, mas 

produto e meio simbólicos resultantes de um ato de fingimento‖. (HANSEN, 

2007, p. 58)  

 

Também caberia questionar se a idéia de peregrinatio, de caminho de 

ascese, realmente se ajustaria à trajetória de Riobaldo, como acredita Nunes. 

Um dos argumentos fundamentais do crítico é que nas narrativas de Rosa se 

                                                                                                                                                                   
como o hermetismo e a alquimia, o taoísmo e o zen] e Suzi Sperber [em Caos e Cosmos 
(1976), a autora levantou os livros que comporiam a biblioteca de Rosa e buscou identificar os 
―reflexos das leituras e preocupações espirituais no temário e nas idéias de João Guimarães 
Rosa‖ (ref); a partir daí, apontou, como fontes rosianas, o esoterismo, a Bíblia e os evangelhos, 
os Upanishades, Plotino, entre outros]. 
6
 Na ocasião, Rosa atribuiu um ponto a ―cenário e realidade sertaneja‖; dois a ―enredo‖; três 

pontos à ―poesia‖; e quatro a ―valor metafísico-religioso‖ (BIZZARRI, 1980, p. 58). 



58 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

revela uma ―idéia erótica da vida‖. (NUNES, 1996, p. 143) Em Grande sertão, 

por exemplo, o amor seria elemento fundamental no processo de ascese de 

Riobaldo, que viveria sua peregrinatio amorosa em três estágios evolutivos, 

tendo em Otacília o seu ponto final. Sendo o ―símbolo do termo onde finda a 

busca amorosa e o destino se completa‖, a ―dama inspiradora‖ de Riobaldo 

representaria, nesse olhar metafísico, a mediação para ―uma outra vida – vita 

nuova‖.  (NUNES, 1996, p. 146-147) 

Essa crítica tem algo de arbitrário e impreciso. O significado proposto 

não dá conta do sentido da complexidade da percepção de Riobaldo. A visão 

de Nunes é contradita por muitos elementos da narrativa. Para ficar num único, 

mas determinante exemplo, pode-se citar o fato de, depois de muitos anos 

casado com Otacília, o ex-jagunço estar ainda perturbado pelo fantasma e pela 

saudade de Diadorim a ponto de fazer disso um dos assuntos mais importantes 

de seu relato. Diadorim pode ser visto até mesmo como um dos motivos de 

existência desse relato.  

Uma terceira vertente da crítica rosiana privilegiou como objeto de 

interesse principal os procedimentos lingüísticos utilizados por Rosa na 

construção de seu mundo ficcional. Essa foi uma tendência forte em anos mais 

próximos à publicação dos livros do autor mineiro. A novidade em termos de 

linguagem que trazia a ficção rosiana causou impacto profundo nos meios 

críticos de seu tempo e vários críticos importantes se manifestaram sobre ela. 

Um dos fatores determinantes da atenção que sua forma de manipular a língua 

para construir o particularíssimo linguajar de Riobaldo despertou nos críticos 

pode ter sido a valorização do experimentalismo lingüístico naquele momento 

histórico, de que é demonstração o surgimento da Poesia Concreta.7 Contudo, 

o interesse pelo assunto, pelo menos como foco principal da reflexão crítica, foi 

escasseando com o passar do tempo, talvez por esgotamento de 

possibilidades. 

Dois subgrupos se destacaram dentro dessa linha de exploração dos 

textos rosianos. De um lado, os estudos de linguagem de caráter filológico. 

Esses estudos tenderam a estabelecer uma correspondência entre inovação 

                                                        
7
 O primeiro número da revista Noigandres foi publicado em 1952. 
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lingüística e questões míticas e metafísicas. Críticos como Franklin Oliveira 

(1986), Manuel Cavalcanti Proença (1976) e Oswaldino Marques acreditam que 

a invenção lingüística rosiana é o resultado de uma busca de, nas palavras 

Marques, ―traduzir mais verdadeiramente o real‖, uma vez que ―as palavras de 

curso diário perdem os seus contornos, não desfrutam mais a faculdade de por 

em relevo a face das coisas e, pela ação erosiva do hábito, esbatem o perfil 

ricamente modulado do mundo, reimergindo-o num background 

indiferenciado.‖8 (MARQUES, 1957, p. 63 e 78)  

O segundo subgrupo é composto por críticos que privilegiaram o jogo 

verbal limitado primordialmente à forma significante em detrimento do 

significado. Tal é o caso dos críticos-poetas do Concretismo. Augusto de 

Campos, por exemplo, buscou aproximar, por meio do estudo do tratamento 

dado à linguagem, Guimarães Rosa de James Joyce. O título do estudo, ―Um 

lance de ‗dês‘ do Grande sertão‖, remete ao conhecido poema de Mallarmé, Un 

coup de dés jamais n'abolira le hasard.  Na opinião de Campos, Joyce era o 

―Mallarmé da prosa‖. (CAMPOS, in COUTINHO, 1983, p. 322) 

A semelhança mais importante entre os dois autores, segundo o crítico, 

estaria na atitude experimentalista perante a linguagem, que se manifesta em 

inúmeros procedimentos ao nível léxico e sintático. Do experimentalismo ao 

nível do léxico, são exemplos a presença de aliterações e rimas internas; ao 

nível da sintático,  a ―sintaxe telegráfica, (...) rítmica, pontuada, pontilhada de 

pausas‖ (CAMPOS, in COUTINHO, 1983, p. 324) 

Campos prossegue apontando outras semelhanças, mas raramente 

passa da descrição do elemento formal para a exploração de suas 

possibilidades semânticas. Não realiza, portanto, na maioria das vezes, o que 

se propõe, que é apontar, em suas palavras, a ―relação isomórfica [das formas] 

com o conteúdo‖. (CAMPOS, in COUTINHO, 1983, p. 334) Uma das poucas 

vezes em que o faz é quando, no final do texto, ao discutir o que ele chama de 

                                                        
8
 O conceito de ―real‖, não problematizado em Marques, tornar-se-á progressivamente mais 

complexo e problemático com o advento da teoria. O real é, antes de mais nada, um conceito 
que deve ser entendido historicamente, ou seja, que sofre mutações de sentido em períodos 
diversos: o real platônico não é o real aristotélico que, por sua vez , não é o real do romance 
moderno do fluxo da consciência. E o real, como se tornará logo claro na obra de Derrida, é 
uma forma ilusória de presença constituída, não em termos ontológicos, mas como em termos 
de uma ficção produzida pela nostalgia da origem e da presença.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Coup_de_D%C3%A9s_Jamais_N%27Abolira_Le_Hasard_(Mallarm%C3%A9)
http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Coup_de_D%C3%A9s_Jamais_N%27Abolira_Le_Hasard_(Mallarm%C3%A9)
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―tematização musical‖ do romance, discorre sobre o predomínio em Grande 

sertão, do fonema representado pela letra ―d‖. Segundo ele, isso ocorreria 

porque esse fonema seria ―a geratriz a partir da qual se estrutura a projeção, 

na linguagem‖, do dilema DEUS (ser) OU O DEMO (não-ser). (CAMPOS, in 

COUTINHO, 1983, p. 334) Explicita-se, assim, outro sentido para o ―dês‖ do 

título do seu estudo. Daí em diante, Campos pinça ―d‖s no romance de Rosa, 

até chegar à análise do nome de Diadorim, que traz em si o demônio (―diá‖), a 

―dor‖ e o verbo ―adorar‖. (CAMPOS, in COUTINHO, 1983, p. 339-340) 

Trata-se de um argumento problemático, pois isolar constantes em um 

sistema lingüístico da complexidade de Grande sertão: veredas pode resultar 

na produção de sentidos arbitrários. Diante das inúmeras possibilidades do 

sistema, pode-se demonstrar, virtualmente, qualquer coisa, o que questiona o 

valor do argumento. O próprio texto de Augusto o demonstra, uma vez que, 

depois de ressaltar a importância da sequencia de ―des‖, o crítico passa a 

demonstrar que também o ―n‖ tem papel destacado no Grande sertão, pois está 

ligado ao tema da ―negativa, do não-ser‖. O crítico ressalta a seguir o papel 

também importante do ―s‖, que aproxima sertão e satã. (CAMPOS, in 

COUTINHO, 1983, p. 345) Caberia perguntar até que ponto essa lista podia ser 

ampliada. O que dizer, por exemplo, das importantíssimas listas de nomes do 

demo, onde nem o ―s‖ de satã nem o ―d‖ de demônio e diabo se destacam ante 

a diversidade de sons de que se compõem? Vale a pena conferir uma delas: ―O 

Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o Galhardo, o Pé-de-Pato, o 

Sujo, o Homem, o Tisnado, o Coxo, o Temba, o Azarape, o Coisa-Ruim, o 

Mafarro, o Pé-Preto, o Canho, o Duba-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, o Não-sei-

que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-Gracejos...‖ (ROSA, 1976, p. 33) Essas 

listas seriam menos relevantes do que referências diretas a diabo, demônio e 

satã? Ou todos os sons iniciais das palavras aí reunidas seriam especialmente 

importantes no livro? Nesse caso, a ampliação excessiva das possibilidades do 

argumento destruiria sua capacidade explicativa.9 

                                                        
9
 Como se sabe, o Concretismo preparou uma historiografia da literatura brasileira 

teleologicamente orientada ou seja, definida em termos do progresso em direção ao seu fim 
último. O que Augusto de Campos faz em seu estudo é aproximar também a obra rosiana 
dessa teleologia. É nesse contexto que o crítico pode afirmar que seu estudo objetiva apontar, 
nos dois autores estudados, os traços indicadores de ―uma evolução das formas‖. (CAMPOS, 
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Há uma quarta tendência na crítica rosiana, ainda menos explorada 

que as anteriores, que reflete sobre a ficção de Guimarães Rosa sob o prisma 

dos discursos da modernidade. Aí poderiam ser alocados os estudos que usam 

a psicanálise como fundamentação teórica, como A travessia dos fantasmas, 

de Márcia Marques de Morais. A autora vê na narração de Riobaldo um 

―processo segundo o qual se constitui o sujeito, marcando-se como 

individualidade‖. O ex-jagunço ―projeta-se no Outro‖, o seu interlocutor, ―para 

buscar conhecer(-se) e encontrar uma verdade que, perdida para sempre, só 

pode ser alcançada, ainda que ilusoriamente, pela linguagem.‖ (MORAIS, 

2001, p. 9) 

Um outro uso de discursos da modernidade apresenta-se no estudo ―O 

mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa‖, de Davi 

Arrigucci Jr. O crítico afirma que Grande sertão: veredas é constituído a partir 

do ―princípio da mistura‖, que está ―em consonância com o processo histórico-

social que rege a realidade também mesclada do sertão rosiano‖.  

(ARRIGUCCI Jr, 1994, p. 7) 

No plano histórico-social, a mistura a que Arrigucci Jr. se refere 

relaciona-se ao problema complexo das formas que assume a modernização 

do Brasil, cujos efeitos se fazem sentir de forma desigual sobre a população e 

as regiões do país. No sertão, por exemplo, o moderno apenas começa a 

penetrar, o que faz com que ele ainda conviva com elementos fortemente 

tradicionais e anti-modernos.10 Embora não se dedique a explorar a questão da 

perspectiva histórico-social – como o fizeram, de formas diversas,  Luiz Roncari 

e Walnice Nogueira Galvão – o estudo de Arrigucci Jr. tem isso como 

pressuposto.  

Ao crítico interessará a forma como essa mistura se realiza em certos 

elementos constitutivos do Grande sertão, como linguagem, personagem e 

formas narrativas. No plano dos personagens, por exemplo, Davi também 

                                                                                                                                                                   
in COUTINHO, 1983, p. 322.) De sua perspectiva, o Concretismo chega ao ponto mais alto de 
desenvolvimento da forma literária e Guimarães Rosa constituiria apenas um degrau na 
escada. Por tudo isso, percebe-se que o que os concretos chamam de ―evolução‖ pode bem 
ser um sinônimo para fabricação histórica 
10

 Outra forma de dizer: no sertão ainda se encena a passagem do mito ao logos, segundo o 
crítico. Essa concepção fundamenta muitos estudos que acreditam que o sertão rosiano 
representa, com maior ou menor grau de realismo, o sertão histórico, como os de Luiz Roncari 
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aponta afinidades entre os jagunços de Grande sertão e os heróis telúricos e 

cavalheirescos dos universos mítico e romanesco. Isso, bem como a 

ambientação do romance num espaço onde o moderno penetra com muita 

dificuldade e a passos muito lentos, justificaria a presença no livro de formas 

narrativas tradicionais. Já em suas primeiras páginas, Riobaldo se apresenta 

como um narrador de pequenas histórias, exatamente como aqueles da 

tradição oral de que fala Benjamin. Dessas narrativas, entretanto, emerge ―um 

fio tênue [...] que aos poucos se vai encorpando‖ (ARRIGUCCI Jr, 1994, p. 22): 

o da aventura individual de Riobaldo, profundamente marcada pelo encontro 

com o ―Menino‖ na confluência entre o rio São Francisco e o de-Janeiro, 

experiência que representaria o ―momento de individuação do ser‖. 

(ARRIGUCCI Jr, 1994, p. 26) A questão que Riobaldo coloca depois de narrar 

o episódio – ―Por que foi que eu conheci aquele menino?‖ – ―suscita a pergunta 

que corresponde à singularização do herói do romance, pois dá a dimensão da 

experiência individual que o diferencia e o afasta da comunidade dos homens e 

das narrativas da tradição oral‖ (ARRIGUCCI Jr, 1994, p. 26) 

O mundo da experiência singular é o do romance moderno. Seu 

habitante é o ―herói problemático‖, na terminologia de Lukács. Para Arrigucci Jr, 

tal é o caso de Riobaldo, que, muito tempo depois das aventuras vividas no 

―fundo arcaico do sertão‖, dedica-se a tentar compreendê-las, numa ―tentativa 

de esclarecimento do sentido da vida‖. (ARRIGUCCI Jr, 1994, p. 17) Todavia, 

depois de empreender sua busca – de valores autênticos numa sociedade 

degradada –, o herói acaba por alcançar certa aceitação dessa sociedade, 

reconhecendo seus limites e encontrando nela um lugar de certo equilíbrio, 

numa atitude de ―maturidade viril‖. Ou seja, alcança uma espécie de síntese 

entre o individual e o coletivo. Ou, retomando os termos de Hegel, alcança a 

superação da discrepância entre a ―poesia do coração‖ e a ―prosa estreita das 

relações sociais‖: 

 
o fim de tais anos de aprendizado consiste em que o sujeito 
apare as arestas, conforme-se com seu desejo e sua opinião 
às situações existentes e à racionalidade delas, insira-se no 
encadeamento do mundo e obtenha nele um ponto de vista 
apropriado. (LUKÁCS, 1994, p. 604-605) 
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Arrigucci Jr. parece enxergar essa adequação do sujeito ao social na 

trajetória de Riobaldo. Segundo o crítico, isso pode ser observado no fato de o 

protagonista de Grande sertão aburguesar-se – torna-se dono de ―duas 

possosas fazendas herdadas do padrinho (na verdade pai) Selorico Mendes‖ 

(ARRIGUCCI Jr, 1994, p. 16) – e ir viver vida pacata em sua propriedade, 

quando passa a especular idéia, ou seja, a refletir sobre o sentido da 

experiência vivida.  

 

Alguns elementos importantes do romance de Rosa, porém, não se 

explicam por essas proposições de Arrigucci Jr. Um deles é a questão da 

descontinuidade e da fragmentação da narrativa que predomina em, pelo 

menos, dois terços do livro. ARRIGUCCI Jr. estuda o romance a luz de 

concepções teóricas dos anos 1930 a 1950 que tinham como objeto de estudo 

romances realistas, ou seja, romances que se utilizam de técnicas tradicionais 

da narrativa (como a linearidade cronológica, por exemplo) em busca de 

representar com o máximo de fidedignidade possível, o ―real‖. Davi dá o 

mesmo tratamento ao Grande sertão, mas, como será discutido mais adiante, o 

romance de Rosa é construído a luz de pressupostos diferentes. 

Um outro aspecto importante do livro é o tematização da violência, 

constantemente referida ao problema do mal. Essa também foi uma dimensão 

do livro estudada por Antonio Candido. O crítico encontrou no Grande sertão a 

representação de uma violência histórica, própria ao ambiente que Rosa recria 

esteticamente no livro, mas acredita que ela também tenha muito em comum 

com a que é descrita no mundo da cavalaria andante. Candido dá o seguinte 

exemplo: 

 
Uma das ―flores da Cavalaria‖, Ricardo Coração de Leão, 
mandou certa vez a Felipe Augusto, com quem estava de luta, 
quinze cavaleiros franceses prisioneiros, amarrados em fila, de 
olhos vazados e o guia apenas caolho. O rei de França 
respondeu mandando quatorze cavaleiros ingleses nas 
mesmas condições, mas conduzidos por uma mulher, – o que 
foi reputado ―boa traça‖, golpe de finura e superioridade. 
(CANDIDO in COUTINHO, 1983, p. 302) 
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Essa violência, contudo, é muito diferente da que se encontra no 

romance de Guimarães Rosa. A dos reis de Inglaterra e França é regrada por 

determinados códigos historicamente definidos que não se aplicam ao Grande 

sertão. Na estória dos reis medievais, a atenção não está focada no que o ato 

praticado por eles tem de cruento, ou no seu ―sentido‖ (ou falta dele), mas na 

disputa cortês que travam entre si – disputa essa cortesmente vencida pelo rei 

de Franca, que se demonstrou não só capaz de responder à altura, mas de 

superar em ―finura‖ o rei de Inglaterra.  

Ao contrário da violência medieval, que tem um sentido histórico 

preciso, em Grande sertão a violência em foco é sem fundo e sem razão, 

inexplicável e incompreensível. Também ao contrário do que ocorre no mundo 

da cavalaria, ela costuma ser descrita em minúcias, o que lhe intensifica o 

impacto. É o que demonstra, por exemplo, o episódio da matança dos cavalos 

na Fazenda dos Tucanos, levada a cabo justamente pelo bando do 

Hermógenes, a quem o grupo de Riobaldo combatia na ocasião. A citação é 

longa, mas importante, pois o detalhismo na descrição dos sofrimentos 

impingidos aos animais dá a medida da perplexidade de Riobaldo e seus 

companheiros de bando com o absurdo da violência que presenciam: 

 
Aí lá cheio o curralão, com a boa animalada nossa, os pobres 
dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa 
de nada; e eles, cães aqueles, sem temor de Deus nem justiça 
de coração, se viravam para judiar e estragar, o rasgável da 
alma da gente – no vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo 
fogo! Ânsias, ver aquilo. Alt‘-e-baixos – entendendo, sem 
saber, que era o destapar do demônio – os cavalos 
desesperaram em roda, sacolejados esgalopeando, uns 
saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes, se deitando 
uns nos outros, retombados no enrolar dum rolo, que 
reboldeou, batendo com uma porção de cabeças no ar, os 
pescoços, e as crinas sacudidas esticadas, espinhosas: eles 
eram só umas curvas retorcidas! (...) Curro que giraram, 
trompando nas cercas, escouceantes, no esparrame, no 
desembesto – naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas 
asas. (...) Iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos, só 
os queixos ou os topetes para cima, numa tremura. Iam caindo, 
quase todos, e todos; agora, os de tardar no morrer, rinchavam 
de dor – o que era um gemido alto, roncado, de uns como se 
estivessem quase falando, de outros zunido estrito nos dentes, 
ou saído com custo, aquele rincho não respirava, o bicho 
largando as forças, vinha de apertos, de sufocados. (...) O 
Fafafa chorava. João Vaqueiro chorava. Como a gente toda 
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tirava lágrimas. Não se podia ter mão naquela malvadez, não 
havia remédio. À tala, eles, os Hermógenes, matavam 
conforme queriam, a matança, por arruinar. Atiravam até no 
gado, alheio, nos bois e vacas, tão mansos, que, desde o 
começo, tinham querido vir por se proteger mais perto da casa. 
Onde se via, os animais iam amontoando, mal morridos, os 
nossos cavalos! Agora começávamos a tremer. Onde olhar e 
ouvir a coisa inventada mais triste, e terrível – por no escasso 
do tempo não caber. (...) Aturado o que se pegou a ouvir, eram 
aqueles assombrados rinchos, de corposo sofrimento, aquele 
rinchado medonho dos cavalos em meia-morte, que era a 
espada de aflição (...) O senhor escutar e saber – os cavalos 
em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos outros, 
para morrer e não morrer, e o rinchar era um choro alargado, 
despregado, uma voz deles, que levantava os couros, mesmo 
uma voz de coisas da gente: os cavalos estavam sofrendo com 
urgência, eles não entendiam a dor também. Antes estavam 
perguntando por piedade. (ROSA, 1976, p. 257-258) 

 

A imagem de violência e crueldade construída nesse trecho de Grande 

sertão não se explica pelas necessidades da guerra. A atitude do bando do 

Hermógenes é recebida, até por homens sanguinários como são os jagunços, 

como extraordinária e incompreensível. Além do detalhismo da descrição do 

sofrimento dos animais, indicam-no, explicitamente, as palavras de Riobaldo: 

―naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas asas‖; ―Não se podia ter mão 

naquela malvadez‖; ―os cavalos estavam sofrendo com urgência, eles não 

entendiam a dor também‖. Nesse último trecho, o ―também‖ indica que os 

jagunços do bando de Riobaldo, como aparentava acontecer com os cavalos, 

―não entendiam‖, aquela ―malvadez‖ despropositada. 

Jean-Paul Bruyas, em um estudo importante, mas que teve pouca 

repercussão nos meios críticos brasileiros, afirma que a concepção de violência 

do romance de Rosa pode ter sido influenciada pela experiência pessoal de 

seu autor durante a Segunda Guerra, quando era cônsul na Alemanha. Nas 

palavras do crítico, Rosa, ―como diplomata, observou, de modo bastante direto, 

o espetáculo de uma guerra terrível e de uma sociedade dominada pela 

violência‖. (BRUYAS in COUTINHO, 1983, p. 473) Para o episódio da matança 

dos cavalos, o chamado ―Diário alemão‖ de Guimarães Rosa é documento de 

extrema relevância. Encontra-se, nas notas de Rosa, a descrição, ainda que 

esquemática, de uma experiência que apresenta singular correspondência com 

o episódio anteriormente referido: "Fragor tremendo. Bombas poderosas. Fim-
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de-mundo. [Bomba no Jardim Zoológico. Camelos mortos. Bichos outros 

mortos - bombeados ou metralhados (...) canhão pesado]."11 

Ao chamar a atenção para uma possível repercussão da experiência 

da guerra na ficção de Rosa, Bruyas aproxima questões trabalhadas em 

Grande sertão de concepções próprias a uma modernidade mais recente do 

que aquela de que fala Davi Arrigucci Jr.: o Modernismo que vai do final do 

século XIX até por volta da metade do século XX. Esse é um assunto mereceu 

até o momento pouca atenção da crítica brasileira, mas que foi observado por 

mais de um crítico estrangeiro. 

Piers Armstrong, em livro que discute a recepção internacional da 

literatura brasileira, observou sobre o romance de Rosa que ―há um sentido 

exagerado da gratuidade da violência e um fascínio muito grande pelo mal no 

Grande sertão: veredas para que se possa compará-lo a qualquer época 

anterior a do modernismo europeu que começa na segunda metade do século 

XIX.‖ 

Além da experiência da violência como absurdo, outras características 

do livro apontadas pelo crítico o aproximariam de problematizações próprias à 

literatura do período, como as ―conotações heracliteanas das especulações de 

Riobaldo sobre o processo de mudança, sobre as incertezas que se renovam 

constantemente e as dúvidas que subvertem qualquer afirmação de identidade‖ 

(ARMSTRONG, 1999, p. 65) O ―impulso heracliteano‖ e ―a renovação 

constante da dúvida‖, segundo Armstrong, ―são moldados filosoficamente pelo 

existencialismo‖. Ainda segundo o estudioso, o ―foco em uma única perspectiva 

narrativa e a experiência de perda de qualquer sistema de verdade confiável 

para além da experiência pessoal [que] são típicos do modernismo‖ também 

caracterizam Grande sertão: veredas. (ARMSTRONG, 1999, p. 66) 

Jean Paul Bruyas se aprofundou na discussão acerca da presença no 

romance de Rosa de questões e concepções características do Modernismo 

                                                        
11

 Devo essa informação à estudante Lorena Lopes, da UFMG, que gentilmente me enviou o 
trecho que transcreveu do chamado Diário alemão do escritor, designação provisória dada às 
anotações que Rosa fez quando era cônsul adjunto em Hamburgo, durante os anos 1939 a 
1941. O diário ainda não foi publicado. Lorena consultou a cópia dessas anotações que se 
encontra hoje no Fundo Henriqueta Lisboa do Centro de Estudos Literários da Faculdade de 
Letras da UFMG. A anotação transcrita acima é do dia 07 de setembro de 1941. 
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europeu. Embora seu estudo sobre o livro seja bastante anterior ao de Davi 

Arrigucci Jr.,12 as questões que aponta problematizam muitas formulações do 

crítico brasileiro. 

Afirma o Bruyas que seu objetivo é investigar como Grande sertão: 

veredas, ―um dos maiores romances da literatura universal‖, pôde ser escrito 

―num momento em que o gênero romanesco, em sua forma tradicional, tinha 

morrido‖. (BRUYAS in COUTINHO, 1983, p. 458)  

Bruyas considera que o livro é constituído a partir de elementos do 

romance tradicional, mas esses elementos são problematizados pela forma 

muito peculiar como aí se apresentam. Para o crítico, Grande sertão: veredas 

se constrói a partir de uma ―dialética da afirmação e da negação‖ (BRUYAS in 

COUTINHO, 1983, p. 460): se por um lado afirma, por outro nega a estrutura 

do romance tradicional. Percebe-se logo que não se trata, na visão de Bruyas, 

de uma solução em termos de mistura, como para Arrigucci Jr., mas de uma 

dialética sem síntese. 

Utilizando-se desse raciocínio, o crítico francês dá uma interpretação 

alternativa para os elementos épicos que Rosa trouxe para o livro. Bruyas 

observa que eles são problematizados por conteúdos fortemente anti-épicos, 

como o fato de as lutas serem acompanhadas da ―impressão de inutilidade‖. O 

crítico dá como exemplo a batalha final no Paredão, a ―própria ilustração do 

absurdo‖, momento em que Riobaldo confronta a inutilidade, o não sentido de 

seus esforços: ―Barulho e poeira numa aldeia deserta, um monstro eliminado – 

mas Diadorim morre matando-o: o rosto odioso do mal e o rosto luminoso do 

bem e do amor são apagados ao mesmo tempo. Nada mais há que o silêncio 

nas ruínas – esperando os urubus – e o vazio.‖ (BRUYAS in COUTINHO, 1983, 

p. 466)  

Essa concepção de Bruyas também problematiza a aproximação que 

Arrigucci Jr. realiza entre Grande sertão e o romance de formação. Só se pode 

falar numa afinidade desse tipo caso se concorde que Riobaldo, no final de sua 

vida, inseriu-se no encadeamento do mundo e conquistou nele um ―ponto de 

                                                        
12

 O de Bruyas foi publicado pela primeira vez em 1976 (COUTINHO, 1983, p. 477) e o de Davi 
em 1984. 
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vista apropriado‖, nos termos que usa Lukács para se referir ao ganho que 

resulta da busca do herói.  Arrigucci Jr., como foi dito, acredita nisso. Para 

Bruyas, ao contrário, a trajetória de Riobaldo acaba no vazio e no nada.  

 
O romance descreve, ao mesmo tempo, a força da vida e a 
inanidade da sua passagem. O galope estrondoso da 
cavalgada levanta o mundo em redemoinhos (...). Certamente 
o livro nos faz mimar interiormente a força da cavalgada. Mas 
quando o redemoinho se afasta para o homem que, como 
Riobaldo, contempla a vida, um dos termos anula o outro: para 
que serve a força uma vez que ela se funde na inanidade? (...)  
A fórmula final de grande sertão: existe é homem humano, 
travessia‖, evoca fogo, depois fumaça, em seguida nada. 
Contém o equivalente exato da fórmula que encerra l‘Etre et Le 
Néant: ‗o homem é uma paixão inútil‘. (BRUYAS, in: 
COUTINHO, 1983, p. 477) 

 

Como se vê, da perspectiva do crítico, o sertão de Guimarães Rosa 

tem afinidades com filosofias do desencanto do após-guerra, mais 

especificamente, com o Existencialismo sartreano, que Armstrong também 

identificou no livro. 

Outra questão importante trabalhada por Bruyas diz respeito ao 

problema da descontinuidade narrativa em Grande sertão, que já foi 

mencionado anteriormente. O crítico faz um resumo do enredo do livro através 

do qual constata que ele ―apresenta o conteúdo de um romance tradicional: 

uma ação que se tece e progride, e na qual personagens nomeados e descritos 

evoluem num quadro geográfico e social precisos‖. (BRUYAS in COUTINHO, 

1983, p. 459) Os fatos do enredo, entretanto, não ―se revelam ao leitor senão a 

posteriori, ao preço de uma reconstrução, ao mesmo tempo lógica e 

cronológica, de uma reorganização (às vezes laboriosa) daquilo que no livro se 

apresenta numa desordem por muito tempo total‖. (BRUYAS in COUTINHO, 

1983, p. 459) 

O ensaio de Arrigucci Jr. não leva em conta a morte do romance 

tradicional. Não surpreende que o crítico brasileiro também não discuta a 

questão da não linearidade da narração de Riobaldo. A ―desordem‖ dos fatos 

na narrativa, no entanto, é importante porque indica a inscrição de Grande 

sertão em um momento de ―crise de representação‖. Na definição de João 
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Alexandre Barbosa, o ―texto moderno é aquele que (...) leva para o princípio da 

composição, e não somente da expressão, um descompasso entre a realidade 

e sua representação, exigindo assim reformulação e rupturas dos modelos 

realistas.‖ (BARBOSA, 1990, p. 129) É o que ocorre no romance de Rosa. Para 

Arrigucci Jr., porém, a modernidade de Grande sertão parece consistir somente 

no fato de o livro ser um romance, é ainda como um romance tradicional, 

estruturado em moldes realistas, que o crítico o considera.  

José Carlos Garbuglio foi um dos poucos críticos a tratar da questão da 

descontinuidade narrativa no romance de Rosa, mas não chegou a enxergá-la 

como vinculada à crise de representação que caracteriza o romance moderno. 

Para o crítico, o zig zag da narrativa decorre, em primeiro lugar, de os fatos 

narrados existirem ―para o narrador num plano de valor e dentro duma ordem 

classificatória pessoal‖ (GARBUGLIO in COUTINHO, 1983, p. 439) que ele 

transfere para seu relato. Além disso, ―à medida que a palavra desentoca o fato 

e o cristaliza em seu referente, estimula outros acontecimentos que estão ali 

adormecidos e com isso atropela ainda mais seu fluxo, complicando 

decisivamente a cronologia armada na tiragem da memória.‖ (GARBUGLIO in 

COUTINHO, 1983, p. 428) Riobaldo tem consciência desses processos e de 

que, por causa deles, ―a tentativa de recuperação [do passado] (...) implica, por 

base, a deformação‖, como o comprovam inúmeras reflexões suas, dentre elas, 

a que se segue: ―Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. 

Contar é muito, muito dificultoso.‖ (GARBUGLIO in COUTINHO, 1983, p. 439) 

O ex-jagunço se pergunta constantemente se ―a palavra que recupera e 

cristaliza o acontecimento teria sido fiel à memória e a memória aos 

acontecimentos‖. (GARBUGLIO in COUTINHO, 1983, p. 438) Ainda nas 

palavras de Garbuglio, o problema que se coloca para Riobaldo é que ―a 

linearidade do código não permite a simultaneidade para trazer em jorro todo 

esse rico mundo de experiências acumuladas‖ (GARBUGLIO in COUTINHO, 

p.428), ―cujo centro [ademais] é a contradição‖. (GARBUGLIO in COUTINHO, 

1983, p. 441)13 

                                                        
13

 Na opinião do crítico, o outro nome do demônio: ―O demônio é o próprio oculto que se 
dissolve na dinâmica das coisas, revelando-se apenas no efeito das causas que lhe são 
atribuídas, como escapatória para explicar o ininteligível, a realidade entrevista mas 
inalcançável pelo homem. Melhor, seria a própria fuga da explicação, quando impotente para 
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Da insuficiência da linguagem para o enfrentamento da questão advém 

a necessidade de reinventar o código.14 A invenção e revitalização da 

linguagem seriam, portanto, o meio utilizado para ―fisgar a essência e não a 

aparência do mundo‖. (GARBUGLIO in COUTINHO, 1983, p. 442) Como se vê, 

mesmo reconhecendo o problema da dispersão do texto, Garbuglio acaba por 

procurar refúgio em um essencialismo fundamentado no poder de revelação 

existente no verbo criador e chega à mesma conclusão de Oswaldino Marques, 

para quem, no universo rosiano, a linguagem reinventada alcançaria a 

essência das coisas, ou ―traduziria mais verdadeiramente o real‖.  

De formas diversas, as vertentes críticas discutidas até aqui partem da 

crença na possibilidade de extrair de Grande sertão um sentido fechado. A 

postura predominante da crítica tem sido privilegiar a opção por algum (ou 

alguns) elementos que entrariam na composição do livro e elevá-lo(s) a centro, 

considerando-o(s) como verdade do texto: a representação do Brasil, a 

revolução estilística, a trajetória iniciatória, a formação do herói, e até mesmo a 

ausência de sentido da vida. Em todos os casos persiste um desejo de definir 

uma unidade de sentido subjacente. Mesmo Bruyas, que afirma a certa altura 

que uma das características fundamentais do romance é a duplicidade: 

 
Seja no nível da existência (a do homem Riobaldo), seja no da 

ideologia (a que se pode deduzir do livro), não encontramos 

nada em Grande sertão que não seja duplo, antagônico, que 

não tenha a marca da divisão, da ambigüidade, talvez da 

dilaceração. (BRUYAS, in: COUTINHO, 1983, p. 470)  

 

Essa instabilidade radical do texto, contudo, não impede o crítico de 

localizar, no final das contas, a unidade na contradição e acaba por explicar as 

ambigüidades do texto pela ausência de significado existencial.  

                                                                                                                                                                   
atingir a dupla face das coisas, ou pressentindo uma sobreexistência, o narrador, o homem não 
vê como apreendê-la no código de seus referentes." (GARBUGLIO in COUTINHO, 1983, p. 
440-441) 
14

 ―(...) pressentindo que o aparente esconde uma face da verdadeira realidade, o homem, o 
narrador, é tomado é tomado pelo desespero de encontrá-la, conceituá-la para compreendê-la, 
explicá-la. Sobrevém, assim, a luta para reduzir esse mundo de intuições existente nas franjas 
do subconsciente com os signos lingüísticos portadores de relações já conhecidas. Mas esses 
elementos são insuficientes por pobres e esvaziados em sua força relacional. Donde a fuga 
para o ato criador, para a invenção e a para a revitalização dos signos lingüísticos de acordo 
com a acepção originária, quando o narrador repõe em circulação a necessidade geradora da 
própria palavra.‖ (GARBUGLIO in COUTINHO, 1983, p. 441) 
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Tal atitude da crítica se assemelha muito a do próprio Riobaldo, que 

está a procura de uma explicação racional para as experiências perturbadoras 

que viveu na juventude. O ex-jagunço está sempre discorrendo sobre a 

necessidade de distinguir entre noções tidas como opostas para, finalmente, 

priorizar uma delas. É o que ele mesmo enuncia neste conhecido trecho do 

Grande sertão: ―eu careço de que o bom seja bom e o rúim ruim, que dum lado 

esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a 

alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos demarcados...‖ (ROSA, 1976, 

p. 169) As tentativas de determinação de Riobaldo, contudo, acabam sempre 

na indeterminação e na insegurança, como se constata na continuação do 

trecho: ―Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si; 

mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, este 

mundo é muito misturado...‖ (ROSA, 1976, p. 169) 

A presença da indeterminação no romance não passou despercebida a 

João Adolfo Hansen, que representa uma vertente alternativa e idiossincrática 

nos estudos rosianos. Como observou o crítico, abordagens de determinação e 

mimese não alcançam a complexidade das questões presentes em Grande 

sertão: veredas porque, no livro, a forma significante insiste em ficar 

indeterminada, o sentido não se revela de forma unívoca, permanecendo 

sempre em suspensão. 

Olhando de uma perspectiva da teoria contemporânea as operações 

que se realizam no livro, Hansen reconhece no experimentalismo lingüístico de 

Guimarães Rosa uma tentativa de protestar contra a língua deteriorada pela 

comunicação de massa e pela representação transparente e de buscar, para 

ela, uma forma de resgate.  

 
Aqui se acha o núcleo da poética de Rosa: a lógica da sua 

invenção pressupõe que as linguagens dos classicismos, do 

realismo e da comunicação de massa reproduzem estados das 

coisas na lógica de suas adequações interpostas na forma 

como racionalismo exterior e estático, pois fixado em 

esquemas. É preciso fazer as coisas nomeadas encontrar seu 

sentido artisticamente superior no movimento mesmo do seu 

devir, indeterminando a exterioridade de suas definições 

esquemáticas para apanhá-las acima do movimento mesmo do 
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seu devir, indeterminando a exterioridade de suas definições 

esquemáticas para apanhá-las acima do movimento, na 

duração de seu ser, na intuição. (HANSEN, 2007, p. 44) 

 

Em tempos de decadência da linguagem, Rosa tenta recuperar o seu 

vigor perdido por meio da ―negação da ‗lógica‘ e afirmação dessa outra coisa, 

efetuada artificialmente como coisa alheia à representação‖. (HANSEN, 2007, 

p. 49) O raciocínio de Hansen não pode, portanto, ser confundido com o dos 

críticos que acreditam numa metafísica da linguagem rosiana uma vez que o 

vigor a ser devolvido à linguagem passa pela indeterminação do sentido. 

Rosa alcança realizá-lo, observa Hansen, por meio de procedimentos 

retóricos como a criação de imagens onde o ―conceito das coisas‖ é 

apresentado de forma ―nítida e luminosa‖, mas, ao mesmo tempo, deformante, 

porque a nitidez da forma contrasta com a ―indefinição do fundo‖. (HANSEN, 

2007, p. 43) Um exemplo de ―nitidez dissolvida em indeterminação‖ (HANSEN, 

2007, p. 46) encontra-se na caracterização do Hermógenes, ―em que pedaços 

de coisas incompossíveis se atritam‖. (HANSEN, 2007, p. 47) São predicativos 

do personagem: ―caramujo, tigre, cavalo, jibóia, cão, irara, suindara‖. 

(HANSEN, 2007, p. 48) Sendo tão diversificada, a predicação não predica, o 

sentido desliza de um significado para outro e não se fixa em nenhum. 

Para concluir, resta observar que, em seu questionamento da força 

mimética na ficção de Guimarães Rosa, Hansen optou por privilegiar uma 

dialética de formas e deformações. O caminho aberto pelo crítico merece ser 

explorado em outras dimensões. A questão é também recorrentemente 

tematizada no Grande sertão, como se percebe, por exemplo, na dúvida 

sistemática que subverte as certezas do narrador, na recorrência do motivo do 

fluxo e nas aporias a que chegam recorrentemente as reflexões de Riobaldo. 

Se isso constituiria uma contribuição enriquecedora para a obra de Guimarães 

Rosa é uma questão em aberto, a ser respondida em futuras práticas críticas. 
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110 anos do nascimento de Reynaldo Moura 

 

Depoimento sobre Reynaldo Moura e sua geração 

Carlos Jorge Appel 

 

O panorama de 1930 no país 

Ao longo dos anos, acompanhei de perto a trajetória cultural de muitos 

conhecidos atores e protagonistas da conhecida Geração de 30 do Rio Grande 

do Sul. Quando falamos desta geração extraordinária, pensamos de imediato 

nos escritores, como Erico Verissimo, Mário Quintana, Dyonélio Machado, 

Vianna Moog, Ivan Pedro de Martins, Darcy Azambuja, Aureliano de Figueiredo 

Pinto, Pedro Wayne, Cyro Martins, Telmo Vergara, Athos Damasceno Ferreira 

e o pouco lembrado De Souza Júnior, além dos críticos Moysés Vellinho, 

Rubens de Barcellos,  Carlos Dante de Moraes e Guilhermino Cesar. 

A todos esses vultos se junta Reynaldo Moura. Completando o quadro, 

destacam-se como teatrólogos, hoje quase esquecidos, Ernani Fornari e Edy 

Lima. 

Se é comum, ao falarmos da Geração de 30, nos restringirmos aos 

escritores, ficará melhor delineado o panorama se aos escritores somarmos os 

músicos e os artistas plásticos. Na fronteira surge o conhecido Grupo de Bagé, 

com Glênio Bianchetti, Glauco Moraes, Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves, a 

que se juntariam Vasco Prado, Zorávia Bettiol, Iberê Camargo, Nelson 

Jungbluth e Ado Malagoli, entre tantos outros. Na área da música sobressaem 

Luís Cosme, Paulo Guedes, Armando Albuquerque, Radamés Gnatalli, Breno 

Blauth, Natho Henn e Bruno Kiefer. E na música dita popular emerge a figura 

exponencial de Lupicínio Rodrigues. 

Para completar o panorama da época, importa referir que eram poucas as 

galerias de arte, as livrarias e editoras que davam luz à produção cultural do 

Sul. 
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Na Rua da Praia se concentravam as principais livrarias que, com o 

tempo, foram desaparecendo, como foi o caso da Universal, da Americana, 

onde Herbert Caro, autor de Balcão de Livraria e tradutor de Doutor Fausto de 

Thomas Mann, atualizava seus clientes sobre as novidades no setor da 

literatura universal e da música clássica, sua área preferida, pois ele mantinha 

uma coluna semanal sobre o assunto no Correio do Povo.  

A Globo, no entanto, seria a grande protagonista como livraria e editora, e 

se transformaria no mais importante complexo gráfico-editorial do país nas 

décadas de 1940, 1950 e 1960. Na Globo se concentrava, qual uma 

universidade, a maioria dos dicionaristas, pesquisadores, capistas como Ernest 

Zeuner, Nelson Boeira Faedrich e Edgar Koetz – entre tantos outros – e 

tradutores de excelência, como o já citado Herbert Caro, Mário Quintana e 

Erico Verissimo, enquanto Jorge Paleikat e Ruas traduziam os gregos e latinos 

que iriam aparecer na Coleção Nobel. Já a Coleção Província se voltava aos 

escritores do Rio Grande. Seria difícil pensar numa geração como a de 30 sem 

o suporte editorial fornecido pela Editora Globo, que atualizou, modernizou e 

abriu o Rio Grande para o mundo. Erico Verissimo  exerceria um papel 

fundamental nesse sentido, dando condições ao florescimento da Coleção 

Nobel, de um lado, e ao incentivo à edição de novos escritores do Rio Grande 

do Sul, entre os quais se inclui Reynaldo Moura.  

Se fizermos uma análise das primeiras edições de Reynaldo Moura, 

veremos que os seus livros aparecem impressos com selos provisórios e 

desconhecidos, sem expressão e hoje esquecidos no panorama das editoras 

existentes no Rio Grande do Sul. Só quando Erico Verissimo passa a integrar 

os quadros da Editora Globo é que os emergentes escritores locais passariam 

a ter um selo de porte nacional. 

Não pode ser abstraído desse panorama da época o fato de Getúlio 

Vargas ter unido o Rio Grande no plano regional, para se tornar o maior líder 

político do país. Ele não só frequentava a livraria do Globo aos sábados pela 

manhã, com sua ―entourage‖, conforme relata Cyro Martins no seu romance 

Gaúchos no obelisco, como deu condições econômicas e políticas para o seu 

florescimento. A Globo tornava-se a maior potência editorial do país na mesma 

época em que Getúlio Vargas assumia o poder como presidente da nação. 
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A repercussão da obra 

Nesse meio-tempo, o jovem poeta e ficcionista Reynaldo Moura lançava a 

novela Intervalo passional, em 1944, pela José Olympio, do Rio de Janeiro. Ele 

já havia conseguido alguma repercussão com o lançamento da novela Noite de 

chuva em setembro, em 1939. Críticos de renome nacional como Agrippino 

Grieco, Tristão de Athayde, Oscar Mendes e Mário de Andrade elogiavam o 

surgimento deste novo escritor. 

Falando, no decorrer desta semana, com Roberto Moura, com quem 

mantenho conversas mais demoradas nos veraneios de Capão da Canoa, ele 

me chamou a atenção para um fato marcante: o crítico Álvaro Lins havia feito 

observações ―devastadoras‖ sobre Intervalo passional, a ponto de Reynaldo 

Moura passar boa parte de seu tempo tentando absorver a crítica feita. 

Precisamos nos lembrar, também, que os críticos da época tinham muito 

poder, a ponto de um autor ser mais ou menos lido de acordo com a opinião 

externada nos jornais da época. 

O fato é que a crítica de Álvaro Lins foi bem absorvida, pois logo em 

seguida Reynaldo Moura lançaria Um rosto noturno (1946), uma de suas obras 

mais importantes, e culminaria com Romance no Rio Grande (1958), 

considerada pela crítica como sua obra-prima. 

Erico Verissimo, na primeira edição, de 1958, de Romance no Rio 

Grande, observou: ―A história me prendeu poderosamente com sua magia, da 

primeira à última página. O autor atinge neste romance uma objetividade 

admirável, sem prejuízo da poesia e do mistério. Seu estilo é enxuto, vivo e 

tocado duma beleza que está ao mesmo tempo nas palavras e nas coisas que 

estas palavras descrevem. A história, dramática e fascinante, não lembra 

nenhuma outra que eu tenha lido‖. 

A respeito do conteúdo, ele sintetiza: ―Trata-se de uma história de amor, 

mistério e morte em que um homem é levado a cometer dois crimes ao 

envolver-se, primeiro com uma prostituta, que encontra na rua, e mais tarde 

com outra mulher, pela qual se apaixona e que o arrasta em sua tragédia‖. 
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Um dado importante que não se pode perder de vista na avaliação da 

obra deste autor é o fato de o romance de 30 privilegiar o documentalismo, os 

costumes, os grandes problemas sociais da época ligados às questões da terra 

e da injustiça social, que se traduz no êxodo do campo para as periferias das 

cidades. Estamos, no Rio Grande do Sul, em plena crise do sistema 

agropastoril. Essa temática envolve tanto Erico Verissimo como os nordestinos 

Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego, 

quanto Cyro Martins, Ivan Pedro de Martins e Dyonélio Machado. 

Já a obra de Reynaldo Moura se caracteriza por um outro viés, o de ter 

uma linguagem marcada pelo intimismo, pela preocupação com os aspectos 

psíquicos do ser humano, onde o mundo exterior servia como o suporte para 

as idiossincrasias dos seus personagens. 

O crítico Oscar Mendes, já na década de 1940/50, observa o seguinte 

sobre a sua obra: ―De uma sensibilidade extrema, que se afina admiravelmente 

com o mundo exterior, pode ele comunicar aos seus leitores as emoções mais 

sutis e o encantamento que lhe produzem na alma um trecho de paisagem, 

uma rajada de brisa saturada de odores florais, um movimento de nuvem, uma 

tonalidade do céu. Se bem que pinte com amoroso cuidado a paisagem que 

cerca seus personagens, não descura de devassar-lhes o íntimo, fixando com 

segurança e sutileza certos estados de alma, profundamente poéticos. A 

essência poética de suas novelas não impede o senhor Reynaldo Moura de 

desenhar com finura e segurança de traços os seus tipos de ficção, dando-lhes 

vida e movimento.‖1 

De certo modo, essas observações contrastam com a opinião de Álvaro 

Lins, a que se acrescem as observações de Mário de Andrade a respeito de 

Noite de chuva em setembro: ―Em Reynaldo Moura há atitudes 

particularíssimas que vêm distanciá-lo um pouco dos demais gaúchos. É que 

ele não abandonou de todo a natureza. Com o seu talento poético, serve-se 

dela para movimentar suas figuras humanas com mais beleza, mais espírito. 

Apesar da natureza ter certa influência nas suas novelas, o íntimo de cada um 

dos seus personagens é devassado em todos os seus estudos psíquicos. 

                                                        
1
 Contracapa de Intervalo passional, novela, José Olympio, Rio de Janeiro, 1944. 
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Mas o senhor Reynaldo Moura não perde o equilíbrio nesse difícil ramo 

de romancear motivos poéticos. Nas páginas de Noite de chuva em setembro, 

não se encontra um só momento de vulgaridade, um só momento patético. 

Tudo é realmente vivo e esplendidamente belo.‖ 2 

Reynaldo Moura iniciou sua trajetória literária como jornalista em vários 

periódicos porto-alegrenses. Isso aconteceu cedo, a partir de 1923, conforme 

registra Maria Luiza Ritzel Remédios.3 Mesmo já conhecido como poeta e 

romancista por seus livros iniciais, continuou publicando, de modo esparso, 

contos, crônicas e críticas nas revistas e cadernos de cultura. 

O jornalismo ajudou-o na construção de uma linguagem sóbria, concisa e 

capaz de dar concreção mesmo a sentimentos obscuros e quase indizíveis. 

Quando Roberto Moura me passou a segunda edição de Um rosto 

noturno, lançada pela Globo, pude entender a contínua e obstinada atenção de 

Reynaldo Moura para com a sua escritura. Mas não foram apenas correções 

de caráter estilístico, como eliminação de advérbios e adjetivos que ele 

considerou desnecessários, ou deslocamentos de palavras no período ou, 

ainda, cortes de vírgulas. Talvez o mais importante tenha sido a eliminação de 

períodos inteiros, compensados com acréscimos de poucas palavras ou de 

frases curtas que envolviam, inclusive, diálogos. 

Reynaldo Moura reescrevia exaustivamente os seus livros. Não vai aí, por 

certo, nenhuma novidade, mas talvez seja importante assinalar que o autor 

capaz de escrever obras extraordinárias como Um rosto noturno e Romance no 

Rio Grande já está presente em suas obras iniciais, como nos poemas de 

Outono (1936) ou na novela Noite de chuva em setembro (1936), ambos 

publicadas na década de 1930 a 1940, justamente quando Erico Verissimo, 

Dyonélio Machado, Mário Quintana e Cyro Martins começavam a se projetar no 

cenário cultural da Província. 

Pouco se sabe, pelo menos nas obras que vi publicadas até o momento, 

sobre o adolescente Reynaldo Moura, seu processo de aprendizagem, seu 

amadurecimento como escritor, que ousou, no início de sua trajetória literária, 

                                                        
2
 Idem. 

3
 REMÉDIOS, Maria L. O crime do apartamento: a vaidade, a memória, a invenção. Porto Alegre: 

EDIPUCRS/Movimento, 1995. 
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intitular um livro de poemas em francês, L'après-midi d‘un faune (1940). Talvez 

esteja aí nessa escolha um detalhe importante: de que as conquistas e os 

modismos do Modernismo de 1922 foram bem filtradas por Reynaldo Moura, 

sempre atento aos grandes escritores europeus, especialmente os franceses. 

Este detalhe merece ser consignado, porque Reynaldo Moura, ao lado de Erico 

Verissimo, talvez seja, na geração de 30, quem mais tenha acompanhado o 

que se produzia no exterior. Talvez se explique por essa vertente o fato de ele 

não se deixar seduzir pelos modismos modernistas que tanto marcaram as 

obras de Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Leitor voraz, estava sempre 

ao corrente de tudo quanto vient de paraître em Paris. 

Regina Zilberman, em Literatura gaúcha – Temas e figuras da ficção e 

poesia (LP&M, 1985) detecta os aspectos que definem a escritura de Reynaldo 

Moura, entre os quais sobressai sua preferência pelo mundo interior, pela 

sondagem psicológica, pelos acentos oníricos e patológicos presentes na 

construção do mundo interior, característica que acompanha a obra de 

Reynaldo Moura desde A ronda dos anjos sensuais, primeira novela do autor, 

de 1935, até seus últimos romances, mesmo os publicados posteriormente, 

como Major Cantalício e O crime do apartamento. 

 

A presença de Erico Verissimo  

Fica cada vez mais claro que o grande interlocutor em toda a trajetória 

literária de Reynaldo Moura foi Erico Verissimo.  

Acompanhado de Alberto André, Erico Verissimo foi ao comandante do III 

Exército, Justino Alves Bastos, solicitar a soltura de Reynaldo Moura, preso 

durante as turbulências políticas de 1964, no que foi atendido de imediato. A 

prisão de Reynaldo Moura teria ocorrido devido à sua correspondência com o 

crítico literário carioca Astrogildo Pereira, também integrante do Partido 

Comunista Brasileiro. Segundo Roberto Moura, a prisão teria abalado muito a 

saúde do seu pai. 
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No seu livro de memórias, Solo de Clarineta I 4, Erico Verissimo, ao 

comentar os escritores e amigos de geração, assim o caracteriza: ―Outro 

membro regular do grupo era Reynaldo Moura. Discreto, calmo, o sorriso 

timidamente malicioso, raramente fazia-nos ouvir a fosca surdina de sua voz. 

Homem de rica imaginação, com um agudo senso do ridículo, tinha horror a 

fazer-se demasiadamente notado. 

Reynaldo Moura haveria de no futuro tornar-se um homem moderno, um 

romancista de boa qualidade e um estudioso da Parapsicologia. Confessava 

que, para seu gosto, só existia no mundo uma língua latina adequada à 

literatura: a francesa‖. 

Se passarmos do seu livro de memórias para as abas da primeira edição 

de Romance no Rio Grande, teremos a complementação dessa caracterização: 

―Leva uma vida retraída, metido sempre com os livros, os que escreve e os que 

lê.(...) Viaja pouquíssimo, nunca é visto em reuniões sociais e raramente vai ao 

cinema. Homem de aparência serena, não gesticula, nunca ergue a voz, e tem 

um agudo sense of humour (...). Teria aspecto dum escritor francês não fosse o 

cigarrinho de palha que habitualmente traz entre os dentes. Os colegas o 

admiram, estimam e respeitam. E o número de seus leitores aumenta de livro 

para livro‖. 5 

Para que se cumpra o desiderato de Erico Verissimo, é necessário que se 

reedite toda a obra poética de Reynaldo Moura, o que Maria Luiza Ritzel 

Remédios, em edição comentada, pretende encaminhar em breve. O mesmo 

deverá ocorrer com as suas novelas de iniciação, já que os demais livros foram 

reeditados e estão à disposição do público leitor nas livrarias do país. Mas não 

basta reeditar a obra de Reynaldo Moura: será necessário incrementar os 

estudos acadêmicos, fazer crescer a sua fortuna crítica. Só assim sua obra 

conseguirá transpor os limites regionais, como outros tantos já o fizeram. 

 

  

                                                        
4
 Verissimo, Erico. Solo de Clarineta I. Porto Alegre: Globo, 1958, p. 240-241. 

5
 Romance no Rio Grande. Porto Alegre: Globo, 1958. Segunda aba do livro. 
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A difícil arte de escrever 

Maria Luíza Ritzel Remédios 

PUCRS 

 
 
 

Um outro sentido das coisas vem à tona e nós o 
 traduzimos em velhas e pobres palavras. 

(MOURA, Reynaldo. Mar do trempo) 

 

 

Falar sobre Reynaldo Moura é discutir a presença de um dos mais 

importantes escritores de nosso Estado. Contemporâneo e amigo de Erico 

Verissimo, foi responsável, junto com esse e Dyonélio Machado, pela 

introdução da literatura urbana no Rio Grande de Sul. Sua escrita é voltada 

para o processo de elaboração do texto artístico, que problematiza, no 

momento de sua realização e de sua compreensão, as relações entre 

linguagem e realidade. 

 Reynaldo Moura foi jornalista, ensaísta, romancista e poeta, além de 

homem público importante devido à sua atuação frente à Biblioteca Pública e 

na direção do jornal A Federação. Seus amigos e colegas de trabalho 

confirmam a dedicação às atividades desenvolvidas, a honestidade de seus 

atos, o respeito para com aqueles com quem dividia suas tarefas. Todas essas 

qualidades apontam-no como um homem de personalidade marcante, 

preocupado com as coisas de sua cidade, de seu Estado e de seu País.  

 Apesar de não ser filiado a qualquer partido político, Reynaldo Moura 

comungava as ideias socialistas. Por esse motivo, esteve duas vezes na 

prisão. A última vez, em 1964, acusado de ser comunista por manter 

correspondência com Astrogildo Pereira, fundador do PCB, esteve, durante 

dois dias, preso no DEOPS. Seus amigos Erico Verissimo, Maurício Rosenblatt 

e Alberto André empenharam-se e gestionaram para que fosse libertado. Em 

conseqüência a essa prisão, adoeceu e sofreu um infarto de miocárdio, motivo 

de sua morte em 12 de junho de 1965, Deixou inédita a novela O Crime no 

Apartamento, publicada EDIPUCRS e pela Editora Movimento. 
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 Como escritor integrava o grupo da década de trinta, voltados para o 

realismo social. Produziu uma poesia marcada pela temática individualista, 

uma poesia  de apreensão sensorial de um mundo decadente em que o sujeito 

humano procura desvelar a realidade mais real que se encontra por trás da 

realidade aparente. Acompanha, assim, o grupo de poetas modernistas (neo-

simbolistas?) com Mário Quintana, Augusto Meyer, Theodomiro Tostes e 

outros, cuja obra de arte literária caracterizava-se pela sugestão, e a realidade 

traduzida confundia-se com os sonhos que integram o mundo ideal. 

Modernista, mas seguidor da poética simbolista, Reynaldo Moura dá 

continuidade à perspectiva existencial, deixando de lado todos os valores 

integrantes da visão burguesa. Rejeitando integralmente a rotina e defendendo 

a natureza do artista, assumiu todos os riscos que o fazer poético traz consigo 

e reafirmou sua identidade pessoal numa sociedade massificadora e 

consumista. 

       De sua poesia, destacamos dois livros Outono, publicado em 1936, e 

Mar do Tempo,  publicado em 1944. O primeiro é construído em duas partes 

Momento  e Poemas de Ontem, em que ao cariz romântico e à permanência do 

simbolismo, somam-se casos de concretização narrativa, temporal e espacial. 

Essas mesmas características estão presentes no  segundo livro, composto por 

vinte e seis poemas. Nesses dois livros, o poeta apresenta sua preocupação 

com o fazer poético, pois em Gênesis da Poesia (p. 9) ele retoma o proposto 

no prefácio de Outono, quando diz: 

 

Um outro sentido das coisas vêm a tona e nós o traduzimos em 

velhas e pobres palavras. 

Um outro sentido vem, vem nas ondas rolando pelo silêncio do 

nosso mar interior... 

Um outro sentido vem nas ondas que se desmancham 

sobre as misteriosas praias... 

 

revelando que a poesia é sugestão, é subjetividade, é mistério. 
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 Tanto nos poemas em que procura estabelecer uma nova lógica diante 

do mundo real, decadente, através da captação de sensações fugazes e 

fugidias, como naqueles em que reflete certo valor realista, observa-se que o 

poeta pretende projetar o tema centralizador de sua obra: a relação entre a 

vida e a morte. Recorre para isso à dicotomia luz/sombra, destacando-se o 

fascínio pela luz e infindáveis reflexos luminosos que se contrapõem à sombra. 

Por isso, deve o poeta escrever dentro da noite, até que o mundo,/ lá fora 

ganhe entretons de leite e mel. Para Reynaldo Moura é da relação entre 

claridade e sombra que se projeta o ato criador, pois, se o poeta escreve à 

noite 

 

Nas horas claras, 

Horas profundas, horas lentas da tua vida, 

Escreve com o coração sentindo o mundo 

Em torno da tua imensa vibração. 

Cria teu universo diferente 

Das formas e das luzes que circulam 

No múltiplo esplendor universal: 

Cria as sombras que hão de tornar alegre ou triste 

A estrada em flor de tua ficção. 

 

 Reynaldo Moura, cujo ponto de partida de sua poesia foi a dissonância 

com o mundo que o cercava, e o desejo de ascensão à vida (espiritual e física) 

e à felicidade, apresenta uma obra poética que associa o simbolismo ao 

modernismo, valorizando a musicalidade das palavras, a evocação e o 

subjetivismo, o movimento da sociedade urbana. 

Seu percurso na ficção não foi muito diferente daquele da poesia, a 

constante busca de seu eu marca o intimismo de sua prosa jornalística, 

romancística e ensaística. Enquanto jornalista sem formação acadêmica, 

Reynaldo Moura escrevia por vocação. Inicia sua vida de escritor, justamente 

quando a crônica se configura como gênero ligeiro. Deixou sua participação em 

diversos periódicos porto-alegrenses: 

A Federação - jornal oficial do Estado -- foi redator 
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Correio do Povo - escreveu para diferentes secções como Editoriais e 

Colaborações e a coluna Meio de Semana. 

Diário de Notícias - como colaborador eventual 

Última Horta - Idem. Neste jornal publicou em forma de folhetim sua 

novela Major Cantalício entre maio a dezembro de 1963 

Suas crônicas discutiam os mais variados assuntos desde fatos de 

ordem literária: 

Há livros que nos transportam para além de todos os outros 

livros e marcam um novo degrau imprevisto nessa eterna 

escalada de nossa inteligência ou de nossa sensação (CP 

24/junho/1934) 

 

ou de ordem política: 

 

O estado brasileiro da atualidade não é fascista. A economia 

nacional não se encanta pela ditadura das conveniências 

oficiais (CP, 1°/abril/1938) 

 

ou de ordem existencial: 

 

Qualquer homem, com algum esforço, pode ter o sentimento 

da morte, da eternidade, e do infinito. Sem dúvida sempre será 

um sentimento incompleto(...) Com a morte, a eternidade e  o 

infinito, acontece a mesma coisa. O sentimento dessas três 

verdades é grande demais para o espírito de um homem (CP- 

02/jan/1934) 

 

 Reynaldo Moura, nas suas crônicas, mesmo sem se afastar totalmente 

das imagens caracterizadoras de sua poesia e de sua ficção intimista, cuida da 

linguagem, procurando torná-la mais leve e natural. A construção das crônicas 

revela a maestria do cronista ao usar de vários estilos: o diálogo, a persuasão, 

o questionamento, o efeito poético, tudo para atingir o leitor e para traçar o 
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perfil do mundo e dos homens. O intimismo peculiar de seus romances invade, 

muitas vezes, o espaço da crônica, onde a efemeridade reina. Por meio desses 

recursos e de muitos outros, ele desnuda emoções escondidas atrás de 

situações simples, do cotidiano, e provoca no leitor a introspecção, o fazer 

pensar em situações humanas, culturais, na própria condição do homem em 

sua existência, como ser social e seu papel como ser transcendente, 

 Por tudo isso, a crônica não pode ser ignorada na sua trajetória, porque, 

reafirmando toda a sua atividade literária, mostra a sua força como escritor e 

sugere a sua capacidade de, através da organização de um sistema 

expressivo, traçar o perfil do homem e do mundo. 

 Ao lado do cronista e mesclado com ele encontra-se o romancista que 

acompanha a moderna ficção brasileira, respondendo afirmativamente às 

novas soluções, a prosa sul-rio-grandense que, segundo Regina Zilberman 

(1980:68), poderia estar datada de 1934, ano da publicação do primeiro 

romance de Cyro Martins ou de 1935, quando são editadas as decisivas 

novelas de Erico Verissimo e Dyonélio Machado, liderada por essa tríade de 

renomados escritores, apresenta duas vertentes: a primeira voltada ao 

problema social do homem do campo, em que sobressaem as narrativas de 

Cyro Martins, Aureliano de Figueiredo Pinto, Ivo Pedro de Martins, que se 

tornam vozes representativas da produção regionalista e mostram a 

desigualdade social que impera na vida campesina. A segunda, questionando o 

cenário social da cidade e o lugar do homem na coletividade, introduz a cidade 

de Porto Alegre na ficção e denuncia a estrutura desigual da sociedade. Nessa 

vertente, encontram-se os romances de Erico Verissimo, Dyonélio Machado e 

Reynaldo Moura. 

 Reynaldo Moura desenvolveu uma ficção introspectiva em que as 

personagens desesperadas ou revoltadas debatem-se no mundo urbano, às 

vezes ilógico e trágico. Suas narrativas são, pois, marcadas pela introspecção; 

a trama de suas novelas (A ronda dos anjos sensuais, 1935, Noite de chuva 

em setembro, 1939; Intervalo passional, 1944; Um rosto noturno, 1946; O 

poder da carne, 1954; Romance no Rio Grande, 1958; A estranha visita, 1962) 

é sustentada a partir de componentes psíquicos das personagens centrais, 



87 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

sendo que os eventos externos percebidos deixam de ter um sentido social, 

confundindo-se com problemas do inconsciente, resultantes de traumas e de 

relações não concretizadas. 

 Apesar de suas novelas apresentarem uma trama de aparência simples 

e linear, é com extraordinária argúcia e vibratilidade que Reynaldo Moura 

desce às sondagens psicológicas, pretendendo atingir o homem interior. As 

personagens, em meio aos meandros da memória, deixam emergir as 

esperanças, decepções, ideais, lutas vitórias, frustrações enquanto percorrem 

um caminho na busca de valores que legitimem e justifiquem a existência do 

homem no mundo. 

 A densidade da literatura de Reynaldo Moura, cujo processo narrativo é 

a introspecção; a importância desse romancista que reflexiona, indaga, e cujo 

objetivo maior parece ser o conhecer, motivou a investigação de toda sua 

produção literária ou não. Em consequência, iniciou-se a organização do seu 

acervo literário (Acervo Literário de Reynaldo Moura- ALREM), procurando 

preservar para a posteridade não só a sua obra literária, como também tudo o 

que se escreveu sobre ele. 

 A publicação da novela, Major Cantalício, culmina extenso e intenso 

trabalho de pesquisa que se desenvolve desde 1985 sobre a obra de Reynaldo 

Moura: num primeiro momento, como pesquisador do CNPq e investigador do 

Centro de Artes e Letras, da Universidade Federal de Santa Maria, produziu-se 

o primeiro ensaio biográfico do romancista, publicado na Coleção Letras Rio-

Grandenses, editada pelo Instituto Estadual do Livro, em 1989; depois, no 

projeto integrado do CNPq, Fontes da Literatura Brasileira, coordenado por 

Regina Zilberman, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nesse segundo momento, a 

pesquisa centrou-se, principalmente, na coleta, organização e catalogação de 

documentos literários ou não que fizessem referência à vida e à produção de 

Reynaldo Moura. Na ocasião em que se começou a organização do Acervo 

Literário de Reynaldo Moura com os itens cedidos pelos familiares do Autor, 

constatou-se a existência de originais inéditos. Um deles, O Crime do 

apartamento, já foi publicado pela Editora Movimento, depois de editado, 
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revisado e atualizado pelo grupo de pesquisa do Acervo; o outro, Major 

Cantalício, que anteriormente havia sido publicado como folhetim no jornal 

porto-alegrense Última Hora, em 1963, também passou por processo 

atualização, revisão e edição, sendo publicado. 

 O trabalho com originais sempre é bastante difícil, e nesse caso mais 

ainda: o cotejo dos originais digitados pela equipe deveria ser efetuado agora 

com duas fontes: o original datiloscrito e a primeira versão publicada no jornal. 

Depois de observar-se que o original datiloscrito apresentava diferenças da 

publicação veiculada na imprensa, com alguns acréscimos, decidiu-se 

estabelecer como modelo o original datilografado pelo próprio Autor. Isso feito, 

passou-se ao estudo da novela, sem deixar, entretanto de apontar alguns 

pontos sobre o percurso intelectual e literário do romancista. Deve-se lembrar 

que Reynaldo Moura iniciou sua carreira de escritor como jornalista de 

periódicos porto-alegrenses (1923), tendo estreado na literatura, em 1935, com 

a novela Ronda dos anjos sensuais.. 

Reynaldo Moura sem deixar totalmente de lado a busca da verdade 

explícita que fundamentava a tradição realista, desenvolve a investigação 

implícita. As personagens passam a ter maior importância, caracterizam-se 

pela reflexão e, com isso, sua narrativa torna-se intimista, abrigando indivíduos 

problematizados, desesperados ou revoltados que se debatem num mundo 

ilógico, trágico, que os esmaga. As narrativas desse romancista são marcadas 

pela introspecção; a trama de suas novelas1 é sustentada a partir de 

componentes psíquicos das personagens centrais, sendo que os eventos 

externos percebidos e um sentido social confundem-se com problemas do 

inconsciente, resultantes de traumas e de relações não concretizadas. 

Apesar de suas novelas apresentarem uma trama de aparência simples 

e linear, é com extraordinária argúcia e vibratilidade que Reynaldo Moura 

desce às sondagens psicológicas, pretendendo atingir o homem interior. As 

personagens, em meio a meandros da memória, deixam emergir as 

                                                        
1
 Reynaldo Moura é autor das seguintes narrativas longas A ronda dos anjos sensuais (1935), 

Noite de chuva em setembro (1939), Intervalo passional (1944), Um rosto noturno (1946), O 
poder da carne (1954), Romance no Rio Grande (1958), A estranha visita (1962), O crime no 
apartamento (1991). 
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esperanças, decepções, ideais, lutas, vitórias e frustrações, enquanto 

percorrem um caminho na busca de valores que legitimem e justifiquem a 

existência humana no mundo. Desse modo, o que se observa na obra desse 

romancista são motivos recorrentes como a morte, a paixão, o desejo de 

escrever. 

Major Cantalício - Vidinhas da Província, que apareceu em folhetim no 

jornal Última Hora, de Porto Alegre, no ano de 1963, não foge ao modelo 

reynaldeano. São quarenta e dois capítulos em que o narrador onisciente relata 

a história de Cantalício, desde sua juventude até sua notoriedade como 

escritor. A ação da personagem central emerge, então, de sua própria história, 

pois a recordação de tempos passados faz reviver sua infância, sua mocidade 

e todos os percalços que tivera para chegar a ser escritor. Por isso o narrador 

diz que 

 

Claro que em menino foi como os outros. Depois, quando 

começou a ter consciência do mundo e já era um rapaz taludo, 

conheceu a dureza da vida. Certos episódios dessa época 

remota ficaram nítidos para sempre em sua memória. Mais que 

os quase recentes de seu tempo de funcionário público, que às 

vezes parecem recuar nessa luz da recordação deformadora, 

quando ele mergulha na sua própria intimidade.2 

 

Funcionário público levava uma vida rotineira e quando se aposentou, 

passou a desenvolver sua veia literária, desejando ver seus textos publicados e 

ser reconhecido na sociedade porto-alegrense como escritor: 

 

Aposentado... Agora é que ele trabalha, todos os dias, no 

gabinete minúsculo, escrevendo coisas, tomando notas, 

compulsando velhos livros. Agora é que ele aproveita o tempo. 

Aposentado, mas ainda forte. Madrugador como sempre. E 

Major para o resto da vida. É o Major Cantalício. Ou apenas o 

Major. Assim todos o chamam. Esteve em Ibirapuitã. Tomou 

parte no combate de Ponche Verde. Conheceu de perto a 

gente de Honório Lemes. Churrasqueou em muita fazenda. E 

ele que, como rapazinho, abandonara a campanha sem ter tido 

                                                        
2
 MOURA, Reynaldo. Major Cantalício – Vidinhas de Província. Porto Alegre: IEL, 2001. p. 19. 

Todas as citações serão retiradas dessa edição, sendo indicadas apenas as páginas. 
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consciência para guardá-la numa saudade, ele que vivera 

todos esses anos sem sentir de perto a vida do interior, tendo 

com a mesma apenas o contato que lhe vinha de sua presença 

na milícia, para onde afluíam tipos de todos os setores do Rio 

Grande, ou de raras viagens a algum lugarejo em objeto de 

serviço, agora ele aproveitava para se reintegrar ao clima de 

suas preferências íntimas. Agauchou-se. Ele que já tinha a 

feição e os modos, agora também possuía o conhecimento. (p. 

25) 

 

Para ele é indispensável transmitir ideias e sentimentos. Através de sua 

casmurrice, preocupa-se com a elaboração do seu texto literário e pretende 

fazer renascer figuras inesquecíveis da História em seus escritos. Por isso seu 

tempo é para escrever e, escrevendo, pretende algum dia alcançar a fama e 

ser convidado a ocupar uma cadeira na Academia Rio-Grandense de Letras. 

 

As páginas de letra difícil, que Major continuou escrevendo 

sobre Castilhos, fizeram a sombra do morto caminhar pelo 

silêncio de seu mundo distante, na penumbra desse novo 

corredor da história que a mão um tanto rude do escritor vai 

traçando. (...) Castilhos, esse vulto egrégio das nossas lides 

políticas, personalidade de inconfundível relevo em ... (aqui 

Major vacila: tem desejo de escrever - como Astrogildo não iria 

gostar! - de escrever: inconfundível relevo em as nossas lutas 

partidárias. Ficaria como nos clássicos, ele pensa. Mas não 

tem certeza. E desiste.) Inconfundível relevo em nossas lutas 

partidárias, era...Major suspende a pena. Cerra as pálpebras. 

Puxa uma baforada do crioulo. Era... era o quê? Deseja traçar 

um retrato vivo do grande político e acodem-lhe palavras e 

frases que ouviu ou leu em oportunidades diversas sobre esse 

gênero de literatura: seu personagem é vivo, está de corpo 

inteiro; há uma profunda palpitação de vida nessa figura 

traçada por mão de mestre... Ah, escrever uma coisa assim 

sobre Castilhos! (p. 30-40) 

 

 

O narrador aproxima a escrita de Cantalício da escrita de Reynaldo 

Moura, pois, como a de seu criador, ele se volta para o processo de elaboração 

do texto e problematiza, no momento de sua realização e de sua compreensão, 

as relações entre linguagem e realidade. Cantalício desvela sua preocupação 
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com o ato de escrever, revelando que a vida só significa por meio de palavras e 

é, por meio delas, que observa seu relacionamento com o mundo. Mostra que, 

como a vida, escrever é também uma incumbência trabalhosa. 

Perfazendo uma caminhada difícil, participando dos grupos intelectuais 

que existiam à época em Porto Alegre, Cantalício é escolhido não para a 

Academia de Letras, como sonhava, mas para o Instituto Histórico e, apesar do 

luto pela morte da mulher, Dona Belinha, vive seu momento de glória, sendo 

considerado um ―escritor de História.‖. Só por isso acha que valeu a pena 

desejar ansiosamente esse momento, lutando com as palavras. O narrador 

relata então a posse de Cantalício: 

 

Era a presença coletiva do instituto. Reunida assim, ficava uma 

entidade à parte no trivial sempre o mesmo da existência. 

Entidade para o seio da qual Major agora se encaminhava e 

em cujo convívio passaria a existir. Em cada sessão, ele 

estaria presente e portador de uma contribuição pessoal no 

plano das pesquisas históricas, no mundo do pensamento 

superior. Subsídios para um grosso volume sobre o movimento 

de 23... Todos esses membros da entidade, que agora o 

esperavam para prestigiá-lo, já haviam lido seu livrinho, e nos 

próximos aplausos que envolveriam sua pessoa estaria 

presente e viva a recordação dessa leitura...Major ia entrando 

na sala solene. Seus olhos absorviam a paisagem humana 

aglutinada no recinto. (...) Ali deviam estar também membros 

das academias de letras da cidade. Cantalício olhava e 

pensava, flutuando de corpo e alma enquanto se encaminhava 

para a mesa: o momento era de culminância, esse, na sua vida 

segunda, a que ele continuava para o lado de cá da presença 

real da falecida. Estava agora entregue inteiramente ao 

espírito. Que outras coisas já não o atraíam, nem mesmo 

aquelas antigas aragens. E, nesse instante, nesses minutos 

antes da solenidade da posse, ladeado pela comissão que o 

introduzia na sala, estava sentindo que o momento 

representava um marco inapagável em seus últimos anos de 

vida. Na sua vida dedicada, enfim, às procelas silenciosas do 

espírito. Súbito reboaram palmas. A alma de Cantalício alçou-

se num vôo comovido. Estava entrando em contato com a 

realidade de suas aspirações. Era o momento. (p. 231-232) 
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―Era o momento‖ porque escrever para Major Cantalício foi resultado de 

muito trabalho. Ele percebe, na sua trajetória até ser escolhido para ocupar 

uma cadeira no Instituto Histórico, que não adiantava enfileirar palavras 

sonoras e bonitas se não houvesse conhecimento, se ele não sentisse de perto 

a vida interior, se ele não se voltasse para si mesmo e para o outro. Para criar 

a figura histórica que pretende, recorre à solidão de seu gabinete onde 

rememora fatos anteriormente vivenciados, consulta velhos livros, toma notas e 

escreve, reintegrando-se, como diz o narrador ―ao clima de suas preferências 

íntimas‖ (p....), e buscando entender a História, o homem, o mundo. 

Revelando as esperanças, decepções, vitórias e frustrações de 

Cantalício enquanto caminha na busca de valores que legitimem e justifiquem 

sua existência no mundo, o narrador não deixa, no último capítulo do livro, de 

apontar as imagens confusas que misturam realidade e sonho na semilucidez 

da personagem. E a síntese final do percurso da personagem-escritor aponta 

para a perda, quando o mundo dá espaço à dor íntima que só ele, Cantalício, 

vê e sente. Apesar da ―glória‖ alcançada e dos aplausos recebidos, ele sente a 

solidão e o bafejo da morte. O silêncio interrogativo da casa, o medo, a 

angústia das noites de insônia, os sonhos desconcertantes, a expectativa 

constante do surgimento do rosto de Dona Belinha na porta do quarto, ou na 

sala ou na cozinha, contribuem para acentuar a situação dramática dessa 

personagem. 

Impõe-se dessa forma, ao final, a incapacidade de Cantalício de tornar 

coerente sua existência. Afastado dos acontecimentos, muitos dos quais 

esvaíram-se no tempo ou no espaço, mas ao mesmo tempo tão próximos dele, 

a personagem volta ao seu passado 

  

E de repente estava se dilatando na sua memória aquela 

manhã perdida no tempo. Era como uma súbita ruptura do 

instante: a cuia na mão, a intenção de jogar fora a erva servida, 

o friozinho matinal cheiroso de arvoredo molhado, a respiração 

profunda com que acabara de sorver o espírito cotidiano de 

seu pequeno mundo. Ficou parado, sentindo, sentindo. Era 

aquela manhã distante, igual a tantas outras manhãs de sua 

vida, que agora se repetia, oblíqua lâmina fotográfica 

desprendida do tempo, resvalando pelos degraus da memória, 
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misteriosa reencarnação da luz de outro momento: ele estava 

no antigo chalé. As notas agudas do clarinete revoaram no 

silêncio, entre os salgueiros espectrais. E a pedrada veio do 

invisível, bateu no telhado de sonho, rolou pelas telhas com um 

ruído que subia de uma acústica de túmulo.(p. 243-244) 

 

do qual desperta bruscamente, no final do livro, retornando sem querer retornar 

ao seu presente: 

 

Major fechou os olhos, afogado no tempo. Mas a outra manhã 

já se dissipara. Ele estava de novo na limitada realidade deste 

mundo. Ia despejar a erva usada. Sorvia o cheiro do quintal 

molhado, agora com uma leve e desconhecida embriaguez. (...) 

E assim acaba a história de Cantalício, afastado de todos, 

vivendo sua vidinha de província. (p. 244) 

 

A leitura desse livro de Reynaldo Moura confirma afirmativa inicial de 

que é no indivíduo e não na sociedade que se centram as grandes questões 

dos romances desse escritor o qual se impõe como alguém que soube ler a 

vida com sensibilidade e construir personagens que nascem na obra e nela se 

concretizam, como é o caso de Cantalício. Justamente esse aspecto é que o 

torna um dos mais importantes escritores intimistas da literatura sul-rio-

grandense. 
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Reynaldo Moura: as Publicações na Imprensa 

Cláudia Peixoto de Moura  
PUCRS 

 

O presente texto1 tem como objetivo registrar o trabalho realizado no 

Acervo de Reynaldo Moura, que está vinculado ao DELFOS - Espaço de 

Documentação e Memória Cultural, da PUCRS. O ano de 2010 foi um período 

comemorativo aos 110 anos de nascimento e 45 anos de morte do escritor que 

nasceu em Santa Maria, no dia 22 de maio de 1900, e faleceu em Porto Alegre, 

no dia 12 de junho de 1965. Reynaldo Moura foi romancista e poeta, de 1926 a 

1965, além de jornalista identificado com textos envolvendo política, história e 

cultura do Estado, a partir de 1923. Pode-se dizer que foi um jornalista por 

vocação, caracterizado como crítico, observador e diagnosticador da realidade. 

As temáticas recorrentes em sua produção, considerando o momento histórico, 

abordaram: as grandes guerras, o medo coletivo em vista dos acontecimentos, 

o sentimento de esperança das massas, a cultura francesa prejudicada pela 

invasão alemã, a fragmentação do homem diante do surgimento de tecnologias 

de difusão como o rádio e o cinema. Estas questões foram registradas em suas 

crônicas, sobretudo no jornal Correio do Povo, traçando o cotidiano da cidade 

de Porto Alegre, de 1930 a 1960. 

Em sua contribuição para a imprensa da época, revelou-se um escritor 

preocupado com o seu tempo e com a profissão, pois muitas de suas crônicas 

expõem uma temática sobre a própria função de jornalista. Escreveu em vários 

jornais, publicou crônicas semanais desde 1934, no Correio do Povo, foi 

redator e editor do jornal oficial do Rio Grande do Sul, denominado A 

Federação, para o qual entrou mediante concurso público. Dirigiu a Biblioteca 

Pública do Estado, no período de 1939 a 1956, e foi membro fundador da 

Associação Rio-Grandense de Imprensa – ARI, obtendo a matrícula número 

201, conforme reprodução abaixo: 

 

                                                        
1
 As bolsistas BPA/PUCRS, acadêmica Jéssica de Souza Barbosa, da Faculdade de 

Comunicação Social – FAMECOS, e acadêmica Kamila Ail da Costa, da Faculdade de Letras – 
FALE, colaboraram no levantamento de informações utilizadas no texto. 
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Os materiais do Acervo podem ser identificados como jornais, revistas, 

livros, manuscritos originais, fotografias, desenhos, almanaques, 

correspondências, fitas eletromagnéticas, móveis, placas, certificados/certidões 

e diplomas, papéis pessoais e objetos pessoais. Atualmente, há um blog 

hospedado na página de Reynaldo Moura, que revela as atividades 

desenvolvidas, em 2009 e 2010, pela bolsista da área de Jornalismo.2 O total 

de materiais do Acervo, em novembro de 2010, era de 1077 itens, cabendo o 

maior número às publicações em jornais. Igualmente, em 2010, ocorreu uma 

exposição comemorativa com materiais do Acervo de Reynaldo Moura, 

organizada em agosto, no saguão da Biblioteca da PUCRS. No Acervo 

encontra-se um registro do escritor a respeito dos seus materiais guardados, 

de acordo com a seguinte página reproduzida, que contém rasuras do próprio 

autor: 

                                                        
2
 O endereço eletrônico do Delfos, no qual está a página de Reynaldo Moura, é: 

www.pucrs.br/delfos. E o blog do Acervo de Reynaldo Moura pode ser encontrado no endereço 
do Delfos e em: http://reynaldomoura.blogspot.com/ 

http://www.pucrs.br/delfos
http://reynaldomoura.blogspot.com/
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O escritor foi o patrono da XXVIII Feira do Livro de Porto Alegre, ocorrida 

em 1982, sendo considerado ―um verdadeiro amigo do livro em toda sua 

extensão‖3. Reynaldo Moura escreveu que ―É para fugir à morte total que o 

homem escreve livros. Curto consolo, sem dúvida, mas sempre com todas as 

virtudes tranquilizadoras de um consolo. (...) Ele sentirá que ainda vive, apesar 

de tudo, apesar da espessura impalpável que o separa do espírito que ele 

deixou palpitando na vida do livro‖. 

 

Projetos de Organização do Acervo 

A Faculdade de Letras implantou, em 1994, o projeto intitulado 

‗Organização do Acervo Literário de Reynaldo Moura‘, com a sigla ALREM, 

vinculado ao seu Curso de Pós-Graduação. A coordenação do Acervo, até 

2007, coube à profa. Dra. Maria Luíza Ritzel Remédios, que foi a responsável 

pelo início do projeto. Seus objetivos eram: preservar, para a memória nacional 

e para a pesquisa literária futura, a produção de Reynaldo Moura, os originais 

de sua obra, literários ou não, oferecendo aos pesquisadores e estudiosos da 

literatura brasileira um acesso a informações sobre a vida e a obra desse 

                                                        
3
 Conforme ofício da Câmara Rio-Grandense do Livro, datado de 30 de agosto de 1982. 
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escritor, bem como sobre sua atuação na cultura nacional; levantar, organizar, 

estudar e catalogar toda a produção literária, ensaísta e jornalística do escritor, 

preservando seu legado para o mundo cultural de nosso Estado. O resultado 

do projeto foi um inventário dos manuscritos, originais, correspondências, 

publicações na imprensa, documentos audiovisuais e outros materiais da obra 

do escritor. 

A doação do Acervo à PUCRS ocorreu em outubro de 2007, sendo o 

documento assinado pelos herdeiros, os filhos Roberto de Carvalho Moura e 

Sérgio de Carvalho Moura. A partir desta ocasião, a coordenação do Acervo 

passou a ser de minha responsabilidade, na condição de neta do escritor e 

docente da universidade. O projeto passou a integrar o Delfos, como Acervo de 

Reynaldo Moura, sob a sigla REY, que era a forma carinhosa de tratamento 

dado a ele pela minha avó Noah. As atividades propostas envolveram a 

transposição do antigo método de catalogação para o novo sistema da 

Biblioteca Central, com fichas informatizadas para acesso aos documentos e 

ao conteúdo do Acervo, possibilitando consultas online pelo programa ALEPH.  

O projeto de 2010 foi direcionado às publicações na imprensa, com o 

objetivo de mapear e digitalizar os materiais de jornais referenciados no 

catálogo do Acervo, documentando a participação do escritor na vida 

jornalística gaúcha. Interessei-me pelas publicações na imprensa devido a 

minha formação em Jornalismo, talvez influenciada pelo meu avô Reynaldo. As 

atividades desenvolvidas no projeto envolveram a produção de material 

informativo digitalizado sobre as publicações na imprensa; a publicação de um 

blog, hospedado no site do Delfos, com relatos sobre a organização do Acervo; 

a relação de veículos de comunicação com título e data do material publicado, 

para pesquisas futuras  em acervos e museus de Porto Alegre, com a 

finalidade de fotografar o material; e o levantamento de publicações sobre 

Reynaldo Moura.  

Este projeto tem continuidade em 2011, mediante as manifestações 

documentadas no espaço da mídia impressa, com o foco nas crônicas sobre o 

fazer jornalismo. Seu objetivo é a organização, disponibilização e divulgação do 

acervo de Reynaldo Moura como material histórico para a pesquisa e a 

formação acadêmica nas áreas de Comunicação e de Letras. As atividades 

previstas envolvem a utilização da técnica de Análise de Conteúdo nos textos 
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publicados no jornal Correio do Povo e em outros jornais catalogados no 

Acervo, além de produção de material digitalizado com as publicações na 

imprensa sobre o Jornalismo. Merece registro o fato de Reynaldo caracterizar o 

seu fazer jornalismo, que pode promover um debate entre acadêmicos da área.  

A divulgação do Acervo já ocorreu no primeiro encontro do Núcleo 

Gaúcho de História da Mídia - ALCAR RS, que está vinculado à Associação 

Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia – ALCAR. O Núcleo Gaúcho 

objetiva agregar pesquisadores de todas as regiões do Rio Grande do Sul, que 

investigam temáticas dos campos da Comunicação, da História e de áreas 

afins. A divulgação da produção acadêmica dos pesquisadores da ALCAR RS 

aconteceu mediante o registro da memória do Núcleo Gaúcho, por meio dos 

resumos de estudos que foram inscritos em 2007 e 2008, respectivamente, no 

primeiro e segundo encontros ocorridos no Estado. A publicação foi elaborada 

juntamente com a Editora da PUCRS4 e lançada oficialmente no terceiro 

encontro, em 2010.  

No primeiro volume consta o resumo referente ao Acervo de Reynaldo 

Moura que possibilitou o desenvolvimento de um novo projeto direcionado à 

relação entre a Memória Cultural e a Comunicação Institucional, cujo conteúdo 

jornalístico é analisado para a história da mídia, além dos aspectos de 

organização, disponibilização e divulgação do acervo como material histórico 

para fomentar a pesquisa e a formação acadêmica. A coordenação do Acervo 

ainda me inspirou a elaborar um projeto que se encontra em andamento na 

FAMECOS, intitulado ‗Memória e Comunicação Institucional: a construção de 

relacionamentos com base em acervos‘. Tal projeto foi apresentado no terceiro 

encontro da ALCAR RS, cuja publicação digital5 é o segundo volume, realizado 

com resumos expandidos inscritos no evento de 2010. 

 

 

 

                                                        
4
 Trata-se da obra intitulada Memórias da Comunicação: Encontros da ALCAR RS, que está 

disponibilizada como um e-book, na página da editora 
(http://www.pucrs.br/edipucrs/encontrosalcarrs20072008.pdf) e no site do evento 
(http://www.pucrs.br/famecos/pos/redealcarrs).  
5
 O e-book Memórias da Comunicação: Encontros da ALCAR RS – Volume 2 está 

disponibilizado, igualmente, na página da editora 
(http://www.pucrs.br/edipucrs/encontrosalcarrs2010.pdf) e no site do evento 
(http://www.pucrs.br/famecos/pos/redealcarrs).  

http://www.pucrs.br/edipucrs/encontrosalcarrs20072008.pdf
http://www.pucrs.br/famecos/pos/redealcarrs
http://www.pucrs.br/edipucrs/encontrosalcarrs2010.pdf
http://www.pucrs.br/famecos/pos/redealcarrs


99 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Fragmentos do Pensamento de Reynaldo Moura 

Inúmeras crônicas foram publicadas em relevantes jornais impressos da 

época, como Correio do Povo e Diário de Notícias, assim como textos na 

Revista do Globo. Um contexto histórico-cultural é revelado a partir da visão do 

jornalista, possibilitando novas oportunidades de estudos acadêmicos. 

Em outubro de 1934, Reynaldo Moura escreveu no Correio do Povo uma 

crônica a respeito do Acordo Ortográfico, que era o assunto da época. O texto 

ironizava a questão, apresentando inadequações ortográficas como uma forma 

de protesto ao acordo ora discutido: 

Aconteceu, entre nós, um governo que teve a idéia batuta de 
estabelecer um cósmos orthographico nesse cháos da língua 
escripta. Boa ou soffrivel, a reforma official vinha organizar e 
simplificar, facilitar e unificar. Mas nós estavamos no Brasil. 
Logo o João Silva ali da esquina gritou: Não póde! E como 
neste paiz a mais alta expressão do espirito democratico está 
crystalizada no lema: Não póde, cada um voltou a escrever a 
sua complicaçãosinha pessoal, convencidos de que o ―ph‖ e as 
letras duplas são um signal de alta cultura. 

 

No ano seguinte, registrou em uma crônica no Correio do Povo sua 

opinião sobre um projeto apresentado na Câmara por um deputado, que 

objetivava dar o nome de ‗brasileira‘ à língua utilizada no País. A crítica pode 

ser observada no fragmento a seguir: 

Não é preciso que se diga oficialmente que no Brasil se fala e 
escreve o brasileiro, porque todo mundo sabe disso. E não é 
bem verdade que, escrevendo, a gente use um idioma 
diferente daquele que botou Camões entre as páginas das 
antologias para suplício das crianças e invenção da análise 
lógica. O pessoal daqui, quando escreve, ainda tem medo de 
colocar mal um pronome, embora saiba que esse pecado é a 
coisa que mais diverte, porque faz cócegas na medula fininha 
dos nossos gramaticóides esclerosados‖. (...) ―Ainda falamos 
de um jeito bonito e escrevemos de mau jeito. Porque a frase 
dita o vento leva, a onda sonora que é a palavra nos lábios se 
desfaz como uma nota isolada de música; mas a frase escrita 
fica preta para sempre sobre a epiderme do papel, um 
hieróglifo sobre a rigidez da pedra que devora séculos.  

 

Reynaldo Moura fez algumas afirmações sobre o meio jornal. Abordou o 

isolamento das pessoas ao deixarem de ler o jornal e o ostracismo do jornalista 

ao se afastar do veículo. Nos fragmentos a seguir, estão indicados os dois 

posicionamentos: 
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Jornal... vocês já pensaram bem na inutilidade do jornal? Por 
quê? Para quê? Pois não seria muito mais interessante que a 
gente se isolasse de todas as ondas que cortam nossa 
tranquilidade? Nem jornal, nem rádio. Apenas silêncio. (Correio 
do Povo, janeiro de 1935) 
 
Finalmente, eu abandonei o jornal, para empregar-me. Passei, 
então, a viver o período mais apagado de minha vida. 
(Entrevista concedida para a Revista do Globo, em outubro de 
1939) 

 

Não se considerava um escritor, e sim um jornalista. Na verdade, era um 

homem tímido e introspectivo, que não se enxergava como um literato, de 

acordo com suas palavras: 

 
Mas perdão, eu não me considero um escritor. Amanhã ou 
depois muita gente boa seria capaz de nos cortar o 
cumprimento. Escritor só porque escrevo? Não é motivo 
suficiente. Nem devo me colocar no mesmo nível dos que 
ficariam constrangidos em tão má compainha. Sou apenas 
homem de jornal. (Entrevista concedida para o Jornal da 
Manhã, em junho de 1937) 

 

Porém, ele revelou em uma crônica que a literatura o conduziu ao 

jornalismo: 

Geralmente é o feitiço da literatura que arrasta para o jornal, 
por uma razão ilusória de analogia profissional, a futura vítima. 
O rapazinho sonhador, com a cabeça cheia de motivos 
enganadores, envereda pelos jornais até encontrar uma 
colocação definitiva. A princípio tudo vai bem, as coisas correm 
pela estrada da simpatia em que dificuldades e tropeços são 
outros tantos motivos de jubiloso esforço. (...) E quando ele 
começa a sentir que há situações melhores na vida para o 
desenvolvimento de suas predileções mentais, começa o 
drama do emparedado das letras, do homem que tem, por 
obrigação, de escrever diariamente uma coluna de jornal, haja 
ou não haja disposição para isso. (Correio do Povo, 26 de abril 
de 1941) 

 

Também merece registro a observação do cotidiano, como uma 

característica inerente à profissão de jornalista. Para Reynaldo Moura, a 

observação da vida passou a ser uma obrigação: 

Mas a profissão é uma exigência cotidiana. Desde que 
começou a escrever nunca mais ele teve uma hora de recreio. 
Todos os dias a mesa do jornal, está à espera de seus 
cotovelos, os assuntos andam no ar, os comentários nas 
conversas, as notícias no mundo - que são a matriz dos tópicos 
e dos artigos- pelas folhas diárias incessantes e implacáveis. 
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Ele tem por obrigação tirar uma série de períodos 
perfeitamente inócuos das mais contraditórias notícias. E isso 
todos os dias. Um, dois, três tópicos; um artigo; a crônica de 
sempre; o comentário tal, todos os dias, todos os dias, pela 
vida a dentro. (Correio do Povo, 26 de abril de 1941) 

 

Conforme sua opinião, na primeira página do jornal os assuntos 

representam situações contemporâneas, as quais já nos habituamos a ler, 

transformando-nos em pessoas indiferentes ao noticiário, ―todas as manhãs, ao 

primeiro contato com a vida, pelo jornal tão quotidiano!‖ (Correio do Povo, 1° de 

junho de 1944) 

 

Procurava captar a realidade e apresentá-la como um reflexo, uma 

impressão do mundo que o cercava. E o jornal era o meio no qual suas 

observações do cotidiano ficaram registradas: 

Cada dia que passa fica impresso em muitas páginas de jornal. 
As horas desfeitas em cinza dos dias mortos se afastam em 
silêncio torrente. Mas o imenso drama do mundo, fica para 
sempre nas páginas desse monstruoso romance de cada dia, e 
como tudo é fôlha morta e graveto que passa nas águas do rio 
da vida, esse romance de suor e sangue corre paralelo à ficção 
também impressa, e ninguém sabe depois, qual dos dois é 
mais real e mais vivo. (Correio do Povo, 17 de março de 1949) 

 

Outono da vida 

Apesar de não ser filiado a qualquer partido político, mas por ser adepto 

aos ideais socialistas e por manter correspondência com Astrogildo Pereira, 

fundador do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Reynaldo Moura foi preso em 

1964, no Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DOPS). Os 

amigos Érico Veríssimo, Mauricio Rosenblath e Alberto André organizaram sua 

liberdade. A humilhação da prisão o levou a um infarto, do qual jamais se 

recuperou. Faleceu um ano mais tarde, experimentando suas próprias 

palavras, registradas em 1944: ―Chegou à Hora Incomensurável da Morte. (...) 

Mergulharás na paz insensivelmente, libertada tua ansiedade‖.  

A preocupação de Reynaldo Moura, no período posterior a sua prisão, 

era sua máquina de escrever. Tanto que Cyro Martins, em 1992, apontou o fato 

no jornal Zero Hora, com o seguinte trecho: ―Quando o encontrei já fazia um 

mês que o poeta estava em liberdade. Indagado um pouco mais a respeito do 

episódio, Reynaldo rematou a conversa nestes termos: ‗Ficaram com a minha 
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máquina de escrever. O Moysés (Moysés Velinho) está tratando de consegui-la 

de volta. É problemático, porque, que eu saiba, até hoje não devolveram a 

máquina de ninguém... E quanto ao mais, estou proibido de viajar. Mas, como 

eu nunca viajo!‘ ‖ Sua última publicação em vida foi uma separata da Revista 

Veritas, da PUCRS, que editou o poema ‗Anchieta Escreve Junto ao Mar‘.  

 

 

 

A referida máquina foi devolvida e, após sua morte, ficou sob a guarda 

do filho Roberto. Os tipos ainda foram bastante usados em trabalhos 

acadêmicos elaborados por mim, no decorrer do Curso de Comunicação 

Social, assim como no Curso de Mestrado em Sociologia, ambos realizados na 

PUCRS. A imagem da máquina que esteve aprisionada encontra-se a seguir, 

fotografada em um expositor: 
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No Acervo também há uma escrivaninha e uma luminária que eram 

utilizadas pelo escritor e jornalista quando trabalhava em sua casa. Vou 

concluir o texto com as palavras de Reynaldo Moura, que revelam seu olhar 

sobre o cotidiano da vida humana: ―É preciso mostrar aos homens as suas 

misérias para que eles tenham consciência das mesmas, e avancem em cada 

meio século, no caminho da bondade‖. (Correio do Povo, 13 de maio de 1950). 

Meio século já se passou desde que o jornalista, preocupado com a realidade 

vigente, escreveu esta frase. A dúvida é se efetivamente houve um avanço no 

caminho da bondade!  
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Conferência de Encerramento 

Nietzsche, Walter Benjamin, Guimarães Rosa: uma ideia de história 

Luiz Roncari 

Este trabalho é apenas o esboço de algo ainda a ser melhor 

desenvolvido. O que me levou a ele foi o estudo do livro de Guimarães Rosa, 

Corpo de Baile, que obrigou-me a entrar em áreas, como a da filosofia da 

história, e tratar de autores, como Nietzsche e Walter Benjamin, dos quais, se 

tenho com eles alguma familiaridade, não domino nem são de minha 

competência. Tudo começou com a análise de uma de suas novelas, ―Buriti‖, 

sobre a qual acabo de concluir um livro: Buriti do Brasil e da Grécia 

(patriarcalismo e dionisismo no sertão). Sobre Corpo de Baile, eu já havia 

escrito que ele realizava a trajetória cíclica de um dia: começava na manhã do 

menino Miguilim, de ―Campo Geral‖, no ninho de afetos de uma família semi-

patriarcal, que se arruínava e se desintegrava; transitava pela novela solar do 

Pinhém, ―A estória de Lélio e Lina‖; e terminava nas noites do sertão, do 

entardecer de ―Dão Lalalão‖ às noites altas de ―Buriti‖. Este roteiro dos quatro 

―romances‖, como são classificadas essas estórias pelo autor, está enunciado 

no segundo índice das duas primeiras edições de Corpo de Baile, no final do 

livro. Nele, o autor divide as sete novelas em dois grupos: as referentes às 

diferentes fases do dia, que ele classifica como ―Gerais‖ e seriam ―Os 

romances‖; e as que estariam fora do ciclo ou do enredo, que ele classifica 

como ―Parábase‖, nomeadas como ―Os Contos‖, que compreenderiam:  ―Uma 

estória de Amor‖, ―O Recado do Morro‖ e ―Cara de Bronze‖. 1 Na última estória, 

―Buriti‖, o menino Miguilim ressurge já crescido e homem feito, como o moço 

Miguel, que vinha para formar uma nova família, agora plantada nas tradições 

fundamente patriarcais de iô Liodoro, e, com isso, se reintegrar. 2 Até aí, eu 

vislumbrava apenas a arquitetura cíclica do livro, de começo, meio e fim, cujo 

final era de certa forma um recomeço, porém em outras bases, o que lhe dava 

                                                        
1
 Na folha de rosto, abaixo do título do livro, vem entre parênteses (SETE NOVELAS), e, no 

índice de abertura, todas, indistintamente, são classificadas como Os poemas.  
2
 Cf. Luiz Roncari, O Brasil de Rosa, 1

a
 reimpressão, São Paulo: Editora UNESP, 2004, pp. 

151, em especial p. 152, nota 63 
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uma relativa unidade. 3 Cada uma das fases do dia tinha  também como tônica 

um diferente sentido: o olhar, na novela de Miguilim; o tato afetivo, na de Lélio; 

o gosto olfativo, na de Soropita; e o auditivo, na sinfonia pastoral carregada de 

ruídos, na do Buriti Bom. A dispersão das personagens da primeira estória, 

seus reagrupamentos nas novelas intermediárias e a reintegração final de 

Miguel, formavam as ranhuras que amarravam o conjunto. Porém, foi ao 

estudar e analisar ―Buriti‖, que pude perceber como esses elementos de 

composição, que sustentavam a unidade do livro, tinham também um fundo 

ideológico, quer dizer, continham uma visão da história e uma concepção da 

vida e do mundo, o que não era pouco.  O que me parece cada vez mais, e é 

meu atual objeto de estudo e verificação, é que essa novela, na verdade, e isto 

fica claro principalmente em seu fecho, realiza no plano literário o que 

Nietzsche tinha muito por vitalismo, dionisismo, visão trágica do homem e 

eterno retorno (conceitos muito discutidos, nem sempre claros, devido 

principalmente à forma aforistica e fabular com que são apresentados). 

Gostaria de alertar que, ao voltar a eles aqui, não quero entrar nos seus 

méritos nem nos seus estatutos de verdade, questionados desde o momento 

em que foram formulados e ainda continuam sendo. 4 Só pretendo verificar 

como eles foram literariamente produtivos para o autor, como Guimarães 

assimilou-os e pôde aproveitar-se deles nessa sua obra, tanto no plano da 

composição como no do conceito, enquanto concepção da vida e do homem.  

A partir das análises das visões fortemente expressivas, plásticas e 

sonoras, de uma personagem iluminada, do Chefe Zequiel, que chamei de 

―paisagens acústicas noturnas‖, pude notar como elas deixavam reconhecer 

em seu fundo um movimento ―dionisíaco‖ de morte e vida, destruição e 

ressurreição. Ele é apreendido pela intuição de Zequiel, fundada na sua 

extraordinária capacidade auditiva, como se fosse a própria música do mundo 

da natureza e dos fenômenos, o que equivalia a sua essência ou a realização 

do que seria para ele a vontade universal. Isto estaria próximo das idéias de 

                                                        
3
 Sobre a unidade do livro, v. o ensaio muito preciso de Cláudia Campos Soares, 

―Considerações sobre Corpo de Baile‖, in Itinerários Revista de Literatura, UNESP/Araraquara, 
n. 25, 2007, pp. 39 
4
 Sobre isso, remeto os leitores ao livro monumental de Domenico Losurdo, Nietzsche o 

rebelde aristocrata, trad. de Jaime A. Clasen, Rio de Janeiro: Editora Revan, 2009. 



107 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Nietzsche e o seu conceito de trágico, em especial nestas duas passagens de 

O Nascimento da Tragédia:  

16/ [...] só a partir do espírito da música compreendemos um 
prazer na destruição do indivíduo. Porque através dos 
exemplos isolados de tal destruição torna-se claro para nós 
apenas o eterno fenômeno da arte dionisíaca, que expressa a 
vontade na sua onipotência, de certo modo por detrás do 
principium individuationis, a vida eterna para além de todo o 
fenômeno e apesar de toda a destruição. O prazer metafísico 
perante o trágico é uma tradução da sabedoria dionisíaca, 
instintiva e inconsciente, para a linguagem imagética: o herói, 
fenômeno supremo da vontade, é negado para prazer nosso 
por ser apenas fenômeno e a vida eterna da vontade não ser 
tangida pela sua destruição. ‗Cremos na vida eterna‘, clama 
assim a tragédia, enquanto a música é a idéia imediata desta 
vida. Totalmente distinto é o objetivo do artista plástico: aqui, 
Apolo supera o sofrimento do indivíduo através da luminosa 
glorificação da eternidade do fenômeno, aqui a beleza vence 
sobre o sofrimento inerente à vida, a dor é de certo modo 
subtraída, pela arte da mentira, aos traços da natureza. Na arte 
dionisíaca e no seu simbolismo trágico, a mesma natureza fala-
nos com a sua verdadeira voz, sem disfarce: ‗Sede como eu 
sou! Sob a incessante mudança dos fenômenos, a mãe 
primordial eternamente criadora, eternamente impelindo à 
existência, encontrando eternamente uma satisfação nessa 
mutação dos fenômenos!‘; 

 

e  

 

17/ Também a arte dionisíaca nos quer convencer do eterno 
prazer existencial: simplesmente, devemos procurar tal prazer 
não nos fenômenos mas por detrás dos fenômenos. Devemos 
reconhecer como tudo o que nasce tem de estar pronto para 
um doloroso declínio, somos obrigados a olhar para dentro dos 
horrores da existência individual – e contudo não devemos ficar 
transidos: uma consolação metafísica arrebata-nos 
momentaneamente à engrenagem das figuras em mutação. 
Somos realmente, por curtos instantes, a própria essência 
primordial e sentimos os seus irrefreáveis avidez e prazer 
existenciais; a luta, a tortura, a destruição das aparências, 
surgem-nos agora como necessárias perante o excesso de 
inúmeras formas de existência que se impulsionam e chocam 
num ímpeto vital, perante a exuberante fecundidade da 
vontade universal; somos perpassados pelo furioso espinho 
destes sofrimentos no mesmo instante em que nos tornamos, 
por assim dizer, um só com o incomensurável prazer 
existencial originário e em que pressentimos a 
indestrutibilidade e eternidade de tal prazer, em êxtase 
dionisíaco. Apesar do pavor e da compaixão, somos os felizes 
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seres vivos não como indivíduos mas como a coisa viva, 
fundindo-nos como o seu prazer procriador. 5 

 

A partir de determinado momento da novela, o forte conteúdo erótico-

dionisíaco nela presente, parece aproximá-la mais do dionisismo de Nietzsche 

do que do de Karl Kerényi, pelo modo quase pagão com que o autor passa a 

reverenciar o culto à vida e naturaliza a morte, como elementos integrantes do 

ciclo do eterno retorno. Kerényi, nos seus estudos sobre o dionisismo, antes 

mesmo de seu grande livro, Dioniso, incorpora esse movimento fundamental da 

vontade universal nietzscheano, explorando a distinção entre os dois termos 

gregos utilizados para vida: bios,  como  a vida individual e a caminho da 

morte, a biografia;  e zoé, a vida da natureza, permanente e indestrutível. 

Porém, ele não via um antagonismo radical entre o dionisismo e o cristianismo. 

Kerényi deve ter sido uma fonte importante de Guimarães Rosa, tanto por isso, 

como pelo papel decisivo que dava ao erotismo na sua concepção do 

dionisismo e que tem um peso determinante na novela, o que não fazia 

Nietzsche nem Erwin Rodhe ou Walter Otto, outras possíveis fontes do autor. O 

que ressalta agora a maior aproximação de Guimarães de Nietzsche é o modo 

como este descreve a oposição entre as duas figuras simbólicas, Dioniso e 

Cristo, num dos fragmentos de seus escritos publicados postumamente, A 

vontade de poder:  

Os dois tipos: Dionisos e o Crucificado.- Há de verificar-se: o 
homem religioso típico – se é uma forma de décadence? Todos 
os grande modernos são doentes ou epiléticos –: mas não 
deixamos então de fora um tipo do homem religioso, o pagão? 
Não é o culto pagão uma forma de agradecimento e de 
afirmação da vida? Não haveria de ser o seu supremo 
representante uma apologia e divinização da vida? O Tipo de 
um espírito bem-aquinhoado, arrebatado e transbordante... o 
tipo de um tipo de que recolhe em si e redime as contradições 
e tudo o que é problemático na existência!/ - Aqui ponho o 
Dionisos dos gregos: a afirmação religiosa da vida, da vida 
inteira, não negada ou dividida; - é típico: que o ato sexual 
desperte profundeza, mistério, veneração./ Dionisos contra o 
‗Crucificado‘: aí tendes vós a oposição. Não é uma diferença no 
que toca ao martírio – o martírio tem um outro sentido. A vida 
mesma, a sua eterna fertilidade e o seu eterno retorno, 
condiciona o tormento, a destruição, a vontade de 

                                                        
5
 Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, trad. De Helga Hoock Quadrado, Lisboa: Relógio 

D‘Água Editores, 1997, pp. 117-119 
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aniquilamento... No outro caso, o sofrimento, o ‗Crucificado 
como inocente‘, vale como objeção contra esta vida, como 
fórmula de sua condenação. – Adivinha-se: o problema é o do 
sentido do sofrimento: se é um sentido cristão ou se é um 
sentido trágico... No primeiro caso, ele deve ser o caminho 
para um ser bem-aventurado; no segundo, o ser vale como 
bem-aventurado o bastante para justificar ainda uma imensidão 
de sofrimento. – O homem trágico afirma o mais acre 
sofrimento: é forte, pleno, divinizante o bastante para tanto. – O 
cristão nega até a sorte mais feliz sobre a Terra: é fraco, pobre, 
deserdado o bastante para sofrer de toda forma na vida... ‗o 
Deus na cruz‘ é uma maldição sobre a vida, um dedo indicador 
para libertar-se dela; - o Dionisos posto em pedaços é uma 
promessa para a vida: saindo da destruição, ele voltará sempre 
ao lar, renascido. 

6
 

 

Também, sem entrar aqui na intrincada discussão sobre o papel e o 

significado do coro da tragédia grega, as ―Mulheres da Cozinha‖, tal como são  

representadas na novela, como uma espécie de ―coro de sátiros‖, e pelas 

funções que cumprem, de comentadoras vivazes e agourentas de várias 

passagens, entre elas as cenas que acompanham as agonias do Chefe Zequiel 

e o encontro final entre Lalinha e iô Liodoro, e pelo tema que desenvolvem nos 

comentários, o do movimento implacável da vida e a busca mágica de sua 

contenção, parecem corresponder bem a uma das partes, a mais positiva, que 

Nietzsche atribuía ao coro da tragédia grega, no livro O Nascimento da 

Tragédia:  

Da mesma maneira, creio, o grego civilizado sentia-se 
suprimido perante o coro dos sátiros: e esse é o efeito mais 
próximo da tragédia dionisíaca, o fato de o Estado e a 
sociedade, e em geral as clivagens entre um ser humano e 
outro, darem lugar a um poderosíssimo sentimento de unidade, 
que tudo reconduz ao coração da natureza. A consolação 
metafísica – com a qual, como aqui já sugeri, cada tragédia 
verdadeira se despede de nós –, segundo a qual a vida, no 
fundamento das coisas e apesar de toda a mutação dos 
fenômenos, é indestrutivelmente poderosa e plena de prazer, 
tal consolação surge em carnal nitidez sob a forma de coro de 
sátiros, coro de seres naturais que vivem por assim dizer por 
detrás de toda a civilização, permanecendo inextinguíveis e 
sempre os mesmos, mau grado toda a mutação das gerações 
e da história dos povos.7  

                                                        
6
 Nietzsche, A Vontade de Poder, trad. de Marcos Sinésio Pereira Fernandes e Francisco Dias 

Moraes, Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, par. 1052, pp. 504 e 505 
7
 Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, p. 58, grifo meu 
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Após o final noturno da novela, carregado de duplicidades, de anúncios 

de vida e morte, com a efetivação do encontro entre Lalinha e iô Liodoro, o 

autor introduz um outro final, diurno, com a chegada de Miguel ao Buriti Bom, 

em pleno dia, seccionado pelos asteriscos, mas como se fossem ambos as 

pontas reunidas do mesmo círculo. Só que agora o sentido de seu movimento 

é fixado não como o de vida e morte, mas como o de morte e vida, noite e dia, 

anunciando este o ressurgimento e a esperança. Com isto, ele nos afirma cada 

vez mais o balanço cíclico do Eterno Retorno, de Nietzsche, esse movimento 

profundo que arrasta atrás de si também a história, como está num outro 

fragmento de A vontade de poder:  

Com a palavra ‗dionisíaco‘ exprime-se: um ímpeto de unidade, 
um açambarcar de pessoa, quotidiano, sociedade, realidade, 
como abismo do esquecimento, o transbordar apaixonado e 
doloroso em estados mais escuros, mais plenos, mais 
esvoaçantes: um arrebatado dizer sim ao caráter total da vida, 
como àquilo que é igual em toda mudança, igualmente 
poderoso, igualmente bem-aventurado; o grande 
compartilhamento da alegria a grande compaixão panteísta que 
santificam e abençoam inclusive as mais terríveis e mais 
problemáticas propriedades da vida a partir de uma eterna 
vontade de engendramento, de fertilidade, de eternidade: como 
sentimento de unidade da necessidade do criar e do 
aniquilar...8  

 

Numa cena orgiástica, próxima do final da novela, da qual participavam 

Glorinha e nhô Gualberto Gaspar, iô Liodoro e Lalinha, formando dois casais 

impossíveis, devido aos francos impedimentos morais e estéticos interpostos 

entre eles, ficamos próximos daquilo que Nietzsche considerou como a 

linguagem simbólica da ―arte trágica‖, no livro La Vision Dionysiaque du Monde:  

Apolo e Dioniso se fundiram. Já que o elemento dionisíaco se 
infiltrou na vida apolínea, e que de acréscimo a aparência 
fixou-se como limite, a arte trágico-dionisíaca não tem mais 
valor de ‗verdade‘. Seus cantos e suas danças não são mais 
uma embriaguez instintiva da natureza: a massa exaltada do 
coro dionisíaco não é mais essa multidão popular tomada pela 
pulsão primaveril. A partir de agora, a verdade é simbolizada, 
ela se serve da aparência, ela pode e deve também na sua 
finalidade empregar as artes da aparência. Mas uma grande 
diferença aparece já com relação à arte anterior, naquilo que 
os meios artísticos da aparência são em seu conjunto 
chamados em socorro, para que as estátuas se coloquem 

                                                        
8
 Nietzsche, A Vontade de Poder, par. 1050, p. 502 
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assim em marcha, que as pinturas das ações periféricas 
[périactes] se desloquem, o mesmo cenário exigindo do olhar 
que ele seja ora diante de um templo, ora diante de um palácio. 
Assim, constatamos uma certa indiferença frente à aparência, 
que deve nesse momento abandonar as eternas prerrogativas 
e as suas exigências soberanas. A aparência não é mais 
absolutamente percebida como aparência, mas como símbolo, 
como signo da verdade. De onde a fusão – escandalosa em si 
– dos meios da arte. O emblema mais manifesto desse 
desprezo da aparência, é a máscara. Ao espectador é então 
ditada a exigência dionisíaca de se representar todas as coisas 
sob o sortilégio do encantamento, de não ver jamais mais do 
que o símbolo, de considerar que o mundo inteiro visível da 
cena e da orquestra é o império do milagre. Entretanto, onde 
está o poder que transporta na tonalidade de uma alma que 
cresce aos milagres, e pela qual ele vê o encantamento de 
todas as coisas? Quem possui o poder da aparência e conduz 
sua força ao plano do símbolo?/ É a música.

9
    

 

O primeiro final da novela foi o encontro íntimo noturno de iô Liodoro 

com Lalinha, um encontro de despedida e morte, pelo menos dos laços de 

parentesco entre os dois, das suas condições de nora e sogro. Depois dos 

asteriscos, temos o segundo final, agora diurno e radioso. Ele, de certo modo, 

reproduz os finais gloriosos anunciados pelos cantos dos pássaros que 

sucediam a cada uma das paisagens acústicas noturnas tenebrosas vividas 

pelo Chefe Zequiel. O retorno de Miguel ao Buriti Bom é na verdade não um 

final, mas um recomeço carregado de esperanças, como a promessa de 

formação de uma nova família, agora com fundas raízes na tradição patriarcal 

de iô Liodoro, e por alguém que saíra do sertão, se ilustrara, e voltava a ele. 

Ele vinha de jeep, como moço da cidade, veterinário; era a chegada do 

moderno, ―esses progressos‖, como dizia nhô Gualberto Gaspar, e não para 

negar, mas para renovar a tradição. O casamento de Miguel com Glória 

reintegraria e completaria o destino de um menino que se desgarrara com o 

desagregamento da frágil família patriarcal do Mutum, que não prosperara, 

ocorrida logo na primeira estória do livro, Campo Geral. E fundaria uma nova 

família que salvaria o Buriti Bom, tanto de suas ameaças externas, como nhô 

Gualberto e a Grumixã, como das internas, os destinos dos dois irmãos, 

amigados com ex-prostitutas, e de Maria Behú (que encarnava o próprio 

                                                        
9
 NIETZSCHE, La Vision Dionisiaque du Monde. trad. de Lionel Duvoy, Paris: Éditions Allia, 

2007, pp. 54 e 55, trad. minha 
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espírito do cristianismo, de negação, de dizer não à vida) 10, solteirona e agora 

morta, que poderiam levá-lo à extinção. Com isso,  inteirava-se a dança 

interminável do Corpo de Baile, essa dança cíclica do eterno retorno, que 

arrastava consigo a história, com um fim que era um começo, e se fecharia o 

círculo da primeira epígrafe do livro, de Plotino. Era uma bela imagem 

simbólica que procurava reunir e não opor a permanência e a mudança, e 

reproduzia o disegno interno ordenador da novela: a vivência das várias 

estórias de amor girando em torno do Buriti-Grande, a árvore axial totêmica. 

Assim como essa figuração se ajustava inteiramente a sua interpretação 

atualizada e trabalhada como um dos seus temas centrais, o da relação do 

mito com a história, do mito grego do dionisismo com a sua vigência transitória 

no sertão do Brasil: ―Num círculo, o centro é naturalmente imóvel; mas, se a 

circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso.‖ Por 

isso, a última palavra dessa estória noturna é ―dia‖, numa frase formada só pelo 

                                                        
10

 Essa referência eu só havia encontrado nas Memórias de um Senhor de Engenho, de Júlio 
Bello, quando ele descreve uma representação da dança, depois de citar uma quadrinha: ―Meu 
boi morreu/ Que será de mim/ Mando buscar outro (bis)/ Lá no Piauhim. ‗Matheus‘ e ‗Catharina‘ 
como ‗Maria-behus‘ lamentam a morte do ‗boi‘ aos gritos‖ (Bello, 1948, p. 225). Depois, Jayme 
Eduardo Loureiro encontrou este verbete que fala sobre ela no livro de Câmara Cascudo, 
Locuções Tradicionais do Brasil, e muito gentilmente me enviou, a qual incorporo e agradeço, 
pois parece ser mais condizente com a personagem: ―TRISTE COMO MARIA BEÚ – Maria Beú 
era a ‗Verônica‘, desfilando na procissão dos Passos, Sexta-Feira da Paixão. Acompanhava 
Jesus Cristo ao Calvário, chorando e cantando, lugubremente, as Lamentações de Jeremias. 
Cada estrofe termina com a exclamativa Heu, Heu Domine! sempre pronunciada Heú, Heú, de 
onde o povo entendeu Beú, Beú, denominando a figura. / A Verônica, vestindo negra túnica 
talar, cabeleira solta, levando nas mãos maceradas a Santa Efígie, feições que o Messias 
imprimira em suor e sangue, a voz lenta, a música dolente, arrastada, sepulcral, o passo 
trôpego, esmagado pelo sofrimento,  sugeria a própria imagem da Tristeza desolada, aflita, 
inconsolável. Não era possível existir entidade mais soturna e trágica como Maria Beú.‖ 
(Cascudo, Essa referência eu só havia encontrado nas Memórias de um Senhor de Engenho, 
de Júlio Bello, quando ele descreve uma representação da dança, depois de citar uma 
quadrinha: ―Meu boi morreu/ Que será de mim/ Mando buscar outro (bis)/ Lá no Piauhim. 
‗Matheus‘ e ‗Catharina‘ como ‗Maria-behus‘ lamentam a morte do ‗boi‘ aos gritos‖ (Bello, 1948, 
p. 225). Depois, Jayme Eduardo Loureiro, encontrou este verbete que falava sobre ela no livro 
de Câmara Cascudo, Locuções Tradicionais do Brasil, e muito gentilmente me enviou, a qual 
incorporei e agradeçi, pois parece ser mais condizente com a personagem: ―TRISTE COMO 
MARIA BEÚ – Maria Beú era a ‗Verônica‘, desfilando na procissão dos Passos, Sexta-Feira da 
Paixão. Acompanhava Jesus Cristo ao Calvário, chorando e cantando, lugubremente, as 
Lamentações de Jeremias. Cada estrofe termina com a exclamativa Heu, Heu Domine! sempre 
pronunciada Heú, Heú, de onde o povo entendeu Beú, Beú, denominando a figura. / A 
Verônica, vestindo negra túnica talar, cabeleira solta, levando nas mãos maceradas a Santa 
Efígie, feições que o Messias imprimira em suor e sangue, a voz lenta, a música dolente, 
arrastada, sepulcral, o passo trôpego, esmagado pelo sofrimento,  sugeria a própria imagem da 
Tristeza desolada, aflita, inconsolável. Não era possível existir entidade mais soturna e trágica 
como Maria Beú.‖ (Luís da Câmara Cascudo, Locuções Tradicionais do Brasil. 1

a
 reimpressão. 

São Paulo: Global, 2008, p. 109) 
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complemento, sem sujeito nem verbo: ―Diante do dia‖. O quê, senão o 

recomeço? 

Domenico Losurdo, numa perspectiva crítica e historicizante, procura 

apresentar e situar a concepção nietzscheana do eterno retorno na filosofia da 

história européia. Ele a lê como uma tentativa não exclusiva do filósofo do 

―radicalismo aristocrático‖, como o classifica, de se chegar a uma concepção 

do que os críticos conservadores da Revolução Francesa tinham por ―Ocidente 

autêntico‖, livre dos resquícios míticos e religiosos, ―supersticiosos‖, do Oriente, 

ainda que radicassem essa nova concepção ainda no Oriente, entre os arianos: 

Mas é Schopenhauer quem envereda com mais decisão por 
esse caminho. No seu modo de ver, o Ocidente cometeu o 
grave erro de ser o lugar em que se espalhou a superstição da 
história e da ‗filosofia da história‘, como demonstra em 
particular a grande fortuna de Hegel, o qual pretende conceber 
‗a história universal como um todo determinado segundo um 
plano‘, finalisticamente destinado a conduzir à realização de 
um maravilhoso destino mundano para a humanidade. Como 
sabemos, além desse ou daquele filósofo, é a tradição religiosa 
no seu conjunto, até certo ponto afirmada no Ocidente com o 
otimismo judeu e o cristianismo judaizado e pelagianizado, que 
é responsável pela catástrofe revolucionária: se a tenção 
messiânica prefigura a sucessiva mitologia progressista, o 
criacionismo prefigura, em perspectiva teológica, as ruinosas 
experiências de engenharia social realizadas pela revolução. A 
fuga desse Ocidente é ao mesmo tempo a descoberta do 
Ocidente autêntico, do lugar de onde partiu o extraordinário 
acontecimento dos arianos, esse povo não afetado pelas 
doenças do progressismo e do criacionismo próprias da 
tradição judeu-cristã. Em conclusão, a Europa é chamada a 
purificar-se de toda mitologia judaica: isto se torna tão mais 
necessário, e tão mais fácil, porque se trata de uma mitologia 
que marcou profundamente a sua história, mas que é sempre a 
mitologia de ‗um povo estrangeiro, oriental‘. 11

   

 

O que me levou a refletir sobre essa idéia nietzscheana da história – 

uma reação à filosofia da história hegeliana e à visão positivista –, trabalhada 

na novela (e no livro) foram dois fragmentos de Walter Benjamin a respeito do 

assunto, que estão, não nas suas inquietantes ―Teses de filosofia da história‖, 

mas no livro, Passagens. Construído com o lixo cultural produzido pela 

civilização burguesa, ele constitui um mosaico fundamental para o 

conhecimento de sua mentalidade e vida espiritual ali materializadas, e que, de 

                                                        
11

 Domenico Losurdo, idem ibidem, pp. 967 e 968 
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certa forma, realiza o que ele próprio teria por um ―conceito dialético do tempo 

histórico‖. Como esse mito do eterno retorno tem sido muito usado para a 

leitura da história do Brasil, em nome da dialética, acho útil ter sempre em vista 

estes dois comentários de Benjamin sobre ele, com os quais concordo 

inteiramente:  

A essência do acontecimento mítico é o retorno. Nele está 
inscrita, como figura secreta, a inutilidade gravada na testa de 
alguns heróis dos infernos (Tântalo, Sísifo ou as Danaides). 
Retomando o pensamento do eterno retorno no século XIX, 
Nietzsche assume o papel daquele em quem se consuma de 
novo a fatalidade mítica. (A eternidade das penas infernais 
[com o cristianismo] talvez tenha privado a idéia antiga do 
eterno retorno de sua ponta mais terrível. A eternidade de um 
ciclo sideral é substituída pela eternidade dos sofrimentos [no 
caso, no inferno cristão]).; 

e  

A crença no progresso, em sua infinita perfectibilidade – uma 
tarefa infinita da moral –, e a representação do eterno retorno 
são complementares. São as antinomias indissolúveis a partir 
das quais deve ser desenvolvido o conceito dialético do tempo 
histórico. Diante disso, a idéia do eterno retorno aparece como 
o ‗racionalismo raso‘, que a crença no progresso tem a má 
fama de representar, sendo que esta crença pertence à 
maneira de pensar mítica tanto quanto a representação do 
eterno retorno.12 

 

Creio que seja a partir daqui, tanto da recusa à crença positivista como 

da recuperação da concepção mítica da história do eterno retorno, mesmo que 

fundamentada agora na ciência biológica do vitalismo, que surgem algumas 

perspectivas de estudo: 1o) Como o livro de Walter Benjamin, Passagens, 

realiza no plano da narrativa histórica (como uma forma de apreensão e 

―representação‖ do tempo) esse ―conceito dialético de tempo histórico‖. 2) 

Como o aproveitamento literário das formulações nietzscheanas do eterno 

retorno e do dionisismo, como faz Guimarães Rosa, para a critica da visão 

positivista e historicista dominantes no país na época da escrita de Corpo de 

Baile, década de 50, anos do nacional-desenvolvimentismo, e numa obra de 

ficção, poderia contribuir para a formulação de uma visão mais realista da 

história do Brasil.  

                                                        
12

 Walter Benjamin, Passagens, trad. de Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão, Belo 
Horizonte/São Paulo: Editora UFMG/Imprensa Oficial do Estado, 2006, p. 159, grifo meu. 
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Comunicações 

 

A devoção de uma mentira: Guimarães Rosa,  
escritor de história contada 

 
Alessandra Bittencourt Flach1  

UFRGS 
 

 

 

Nhô Guimarães era esperto e jeitoso em tramar histórias. 

Tudo isso é valioso, só pelo jeito de se inventar aquilo 

que podia ter sido. Eis aí o dom de narrar.  

(FONSECA, 2006: 165) 

 

  

Guimarães Rosa é dono de uma vasta e fértil produção, que, como se 

sabe, faz referência a uma série de culturas, formas de pensamento e 

correntes filosóficas. Tudo isso imbricado em um universo sertanejo povoado 

de personagens que compartilham um apego pela terra e uma forma peculiar 

de explicar/perceber as coisas ao seu redor. A maneira mais expressiva e 

contundente de demonstrar o engajamento dos personagens, de sua condição, 

com seu meio é o trabalho realizado sobre a linguagem. Mais do que tentar 

reproduzir a fala, nota-se um empenho em conferir lugar de destaque ao 

discurso do sertanejo, o qual permite compreender como o mesmo organiza e 

articula seu pensamento, como expressa e reage a novas experiências. Tendo 

em vista que o enfoque deste trabalho são as narrativas contidas nas histórias 

do autor e, partindo do pressuposto de que estão intimamente atreladas às 

vivências do grupo entre o qual circulam, é importante referir que essas 

narrativas dentro dos contos expressam aquilo que se poderia considerar uma 

espécie de ―epistemologia do discurso sertanejo‖. Elas assimilam a forma como 

                                                        
1
 Doutoranda em Literatura Brasileira. alessandraflach@bol.com.br  
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o grupo estrutura e organiza suas idéias, sempre a partir de uma visão prática 

e funcional do mundo. 

O tom espontâneo e natural que as histórias parecem assumir provém, 

em grande parte, da maneira, muito bem construída, como Guimarães Rosa 

organiza o texto, com a intenção de reproduzir a oralidade, ou aquilo que 

Teresinha Souto Ward (1984: 41) denomina de ―ilusão de oralidade‖. De fato, a 

ilusão de que se está diante de uma situação de interação com um outro, cuja 

presença e posição comunicam tanto quanto a voz, dá-se não só pela 

linguagem, pela posição de contador de histórias assumida reiteradamente 

pelo narrador, pelo conteúdo altamente engajado com o cotidiano sertanejo. 

Dá-se, acima de tudo, pela arquitetura de uma presença concreta, ou seja, há 

um trabalho para reproduzir, no contexto limitado do papel, destinado a leituras 

solitárias, uma situação de grupo, em que a voz é acompanhada de um corpo, 

de um gesto, de um tempo, de efeitos sinestésicos, de interferências, de uma 

reação por parte do(s) destinatário(s), enfim, de uma performance. 

Assim, por trás da ―simplicidade‖ e da ―espontaneidade‖ que, em um 

primeiro momento, parecem ser o centro das histórias de Guimarães Rosa, 

evidencia-se um discurso complexo, reflexivo, simbólico e, muitas vezes, 

indecifrável.  

Reconhecer este trabalho do autor sobre e a partir do discurso sertanejo 

permite entender melhor como se opera a representação da performance. O 

termo foi bastante explorado nos estudos de Paul Zumthor (1993, 1997, 2000) 

em relação à oralidade em culturas medievais. O que se vai fazer aqui é 

apontar, na obra de Guimarães Rosa – escrita, portanto – os recursos que 

remetem à performance tal como a caracteriza Zumthor. É justamente ao 

explorar o discurso sertanejo no contexto em que é produzido – de valorização 

da palavra proferida – que se torna possível estabelecer aproximações entre o 

conceito e a literatura, mais uma vez ressaltando o empenho de Rosa em 

discutir, através da ficção, o status e os desdobramentos das narrativas de 

tradição oral.  

A performance representa todos os recursos que tornam possível marcar 

a presença do contador de histórias, perceptível não só pela autoridade de 
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quem fala e do conteúdo de seu discurso, mas também pela autoridade que 

provém de sua presença física, de sua posição no grupo e, ainda, da situação 

em que a performance ocorre.  

A performance tem um efeito coletivo, porque conduzida na presença de 

um grupo que compartilha certas experiências, e um efeito individual, produzido 

a partir da internalização da palavra proferida. Por uma e outra via, a palavra 

surte efeitos, transcende a linguagem com fins meramente comunicativos, 

torna-se o que Zumthor (1993: 75) denomina palavra-força: ―a palavra proferida 

pela Voz cria o que ela diz. No entanto, toda palavra não é só Palavra. Há a 

palavra ordinária, banal, superficialmente demonstradora, e a palavra-força‖. 

Dessa forma, a palavra associada a uma voz, a uma ―evidência‖ (1993: 251), 

implica, necessariamente, uma mudança de estados, uma ação, ela tem a 

capacidade de transformar, de ser, como será demonstrado. Enquanto a 

palavra ―ordinária‖ remete a algo, a palavra-força torna presente aquilo a que 

se refere. 

 Em ―Uma estória de amor‖, Manuelzão é um homem atormentado, que 

precisa mostrar-se forte diante dos outros. Por conta disso, busca respostas 

nas narrativas. Contudo, tem certa resistência à palavra-força. Guimarães Rosa 

projeta nas narrativas orais, no contexto performático, o potencial para 

esclarecer e orientar caminhos. 

 

―Uma Estória de Amor‖ – : trata das ―estórias‖, sua origem, seu 

poder. Os contos folclóricos como encerrando verdades sob 

forma de parábolas ou símbolos, e realmente contendo uma 

―revelação‖. O papel, quase sacerdotal, dos contadores de 

estórias. […] A formidável carga de estímulo normativo capaz 

de desencadear-se de uma contada estória, marca o final da 

novela e confere-lhe o verdadeiro sentido. (ROSA, 2003: 91-

92) 

 

 O conflito de Manuelzão provém da reflexão sobre sua atual condição. 

Ele é um vaqueiro. Vindo de família pobre, sempre trabalhou muito, ―usara um 

viver sem pique nem pouso – fazendo outros sertões, comboiando boiadas, 

produzindo retiros provisórios, onde por pouquinho prazo se demorava‖ 
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(ROSA, 2001: 159). Agora, em torno dos 60 anos, tem a incumbência de 

administrar as terras da Samarra em nome de Federico Freyre, o dono da 

região. Ou seja, precisa firmar raízes, interromper sua vida errante. Ele 

estabelece sua moradia, junto com a mãe, que logo em seguida morre, manda 

buscar um filho que não via há 30 anos. Este chega à Samarra com esposa e 

filho, completando a família que o casamento não dera a Manuelzão.  

 Na região, ―Manuelzão valia como único dono visível, ali o respeitavam‖ 

(ROSA, 2001: 158). E essa deferência lhe é cara. Ele prezava tal respeito 

como uma prévia de seu poder, já que desejava tornar-se o verdadeiro dono 

das terras. Para tanto, impunha-se perante seus empregados, seus familiares e 

os moradores da região. Precisava estar no controle, comandar. Assim é que, 

como promessa à falecida mãe, mandara construir uma igreja na Samarra. 

Para sua consagração, ia haver missa e uma grande festa, aberta a todos. 

Manuelzão envolvia-se com os preparativos e a recepção dos convidados, 

desde os mais ―pobres lazarados‖ (ROSA, 2001: 157) até os donos de 

fazendas vizinhas. Por trás de todo o trabalho que a festa demanda e da 

homenagem póstuma à mãe, ele tinha uma intenção particular:  

 

Ah, todo o mundo, no longe do redor, iam ficar sabendo quem 

era ele, Manuelzão, falariam depois com respeito. Daí por mais 

em diante, nas viagens, pra lá do mais pra lá, passaria numa 

fazenda, com seus homens, e era a fazenda de um tal, ou filho 

dum tal, na quebrada dum morro, e o dono saindo na boca da 

estrada, para convidar: – ―Viva, entra, chega p‘ra dentro, 

Manuelzão! Semos amigos velhos. Eu estive lá na sua 

Festa…‖ (ROSA, 2001: 173) 

 

 O projeto de querer marcar sua importância e seu nome, no entanto, 

esbarra no fato de que ele percebe o peso da velhice, já não tem a mesma 

disposição para conduzir boiadas em longas e desgastantes viagens, 

tampouco confia no filho Adelço (―era mesquinho e fornecido maldoso, um 

homem esperando para ser ruim‖, ROSA, 2001: 162), suspeitando, inclusive, 

da paternidade (―Seria, porém, aquele, um saído de seu sangue? Se assustava 

quase, de ter gerado e estar apurando um sujeito assim, desamigo de todos‖, 
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ROSA, 2001: 162). Enfim, percebe aproximar-se a morte, faz uma reflexão 

sobre a vida: teria ele feito a escolha certa ao optar por não casar e trabalhar 

tanto? O que ele conquistara? O principal é que, apesar de perceber que lhe 

restava pouco tempo para o tanto que ainda pretendia, ―não queria parar, não 

queria suspeitar em sua natureza própria um anúncio de desando, o 

desmancho, no ferro do corpo. Resistiu. Temia tudo da morte‖ (ROSA, 2001: 

164).2 A festa apresenta-se como o momento propício para tais 

questionamentos.  

 

A festa, gesto coletivo em que cada participante é ao mesmo 

tempo ator e espectador, é não só o elemento que enfeixa e 

organiza todos os acontecimentos do conto mas também o 

espaço privilegiado que arranca da destruição e da morte o 

tempo da experiência. Longe de comemorar uma memória 

imediata, a festa assinala um momento acima do tempo e da 

crise, possibilitando o resgate do irredimido e do irrealizado. 

Seu caráter inclusivo tem a propriedade de fazê-la abarcar o 

todo, transformando-a numa fala coletiva, polifonizada. 

(VASCONCELOS, 1997: 13)  

 

Nela, no contato com outras pessoas, pode comparar sua vida à dos 

demais, ponderar. Acima de tudo, é sob a atmosfera da festa que vai obter as 

respostas que procura, no contexto da performance propiciado pelas 

intervenções de dois representativos contadores de histórias – velho Camilo e 

Joana Xaviel.  

Todavia, para um homem como Manuelzão, que ―nunca refugara de sua 

obrigação‖ (ROSA, 2001: 194), criado sob o preceito de que ―todo prazer era 

vergonhoso‖ (ROSA, 2001: 194), a festa era o avesso daquilo a que ele estava 

acostumado. Ela permite isentar-se das obrigações, da rotina do trabalho. Além 

disso, possui um aspecto de imprevisibilidade, já que as pessoas estão à 

                                                        
2
 Todo esse embate interno do personagem, querendo resistir à possibilidade da morte, é 

reforçado pelo autor ao situar a narrativa na Samarra. Há uma lenda oriental em que um 
homem, para fugir da figura da Morte, esconde-se na cidade da Samarra, onde justamente ela 
o esperava. Assim, quanto mais o personagem tentava fugir dela, mais se aproximava da 
mesma, ressaltando a impossibilidade de vencê-la (cf. MARTINS, 2000: 269). Atitude 
semelhante possui Manuelzão, que tem certa dificuldade para reconhecer que está 
envelhecendo e que, em algum momento, deixará de ter o controle sobre tudo e todos. 
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vontade, são elas mesmas, não estão a serviço de alguém, podem extravasar. 

Portanto, toda tentativa de controlar e prever as reações dos outros fracassa, o 

que deixa Manuelzão desacomodado, como quando a procissão inicia sem seu 

consentimento: 

 

Mas Manuelzão, que tudo definira e determinara, não a tinha 

mandado ser, nem previra aquilo. Quem então imaginava o 

verdadeiro recheio das coisas, que impunham para se 

executar, no sobre o desenho da ordem? (ROSA, 2001: 179) 

 

 Sua atitude como chefe e anfitrião precisa ser impecável, já que a festa 

representa, antes de tudo, um evento social. No entanto, ele não está 

acostumado a sê-lo. Sua experiência é com o manejo dos bois. Por isso, é 

preciso esforçar-se para ser solícito e agradável com todos: 

 

Manuelzão acertava de falar a uns e outros, com competência 

de civilidades. A todos que entravam ou passavam, na 

barafunda, ele oferecia seu lugar, obrava com insistência. Não 

consentiam: ele, dono, convidador da festa, devia pessôa de se 

permanecer ali, na gerência. (ROSA, 2001: 222) 

 

 Tal comportamento, tão artificial em sua vida, não faz parte de sua 

maneira de ser. É por isso que se torna quase cômico. Toda a encenação de 

gestos e reverências ele reproduz de observar: ―já tinha visto ação garbosa 

assim, feita pelo Major Mercês, cidadão que tinha bôas salas‖ (ROSA, 2001: 

223). Na maior parte do tempo, conduz a festa como quem conduz uma 

boiada. 

 

Manuelzão se retardava para trás, deixava que seguissem sem 

ele. Retomava seu posto, na culatra – conforme cumpria nas 

boiadas – os costumes de responsabilidade. Pudesse, sem 

falta de respeito, e ele teria vindo a cavalo, para se saber, para 

sentir aquilo melhor. (ROSA, 2001: 179-180) 
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Sob a aparência de um homem integrado à festa, no controle de tudo, 

esconde-se a fragilidade e o cansaço, apesar da resistência. Assim é que não 

demonstra o incômodo que um dedo do pé dolorido lhe causa, exteriorização 

de suas dores de alma, que também tenta ocultar. O fato é que não consegue 

aproveitar a festa porque há a perspectiva de conduzir uma boiada nos 

próximos dias e ele não estava totalmente decidido se seguiria ou se ficaria. 

Também não crê que o filho possa dar continuidade a seu trabalho, pois optara 

por casar e isso, para Manuelzão, não condiz com a vida errante do vaqueiro 

(―Macaco não tem dois gostos: assoviar e pular de galho…‖, ROSA, 2001: 

195).  

 

Para ele, o apreciável das coisas tinha de ser honesto limpo, 

estreito apartado: ou uma festa completa, só festa, todamente! 

– ou mas então a lida dura, esticada, sem distração, sem 

descuido nenhum, sem mixórdia! Mais uns enganos. Homem, 

não suspirava. Mesmo, competia de demonstrar cara satisfeita, 

não dessem de reparar e falar, desfazendo em sua bôa fama. 

Por pouco, quem sabe até iam dizer: – Festa de Manuelzão, 

todos divertem, ele não… Não queria. (ROSA, 2001: 231) 

 

O dilema vivido por Manuelzão – desistir da viagem e deixar-se ficar, o 

que representaria desistir de sua própria vida, acomodar-se – é tão marcante 

que ele não consegue apreciar o ―honesto limpo‖ da festa. Esse conflito é tão 

nocivo para si mesmo que ele acaba, de certa forma, transferindo para as 

pessoas à sua volta os problemas que são seus. Aponta como falha do outro 

aquilo que possivelmente quisesse ser ou fazer, mas que não teve coragem. 

Primeiro, como já referido, condena o filho porque é ―frouxo‖, ao preferir casar-

se, não tendo, portanto, as preocupações impostas pelas longas viagens 

levando a boiada. Inclusive, nutre certo desejo, ainda que dissimulado, pela 

nora, uma inveja do que o filho adquiriu. O que inquieta Manuelzão, na 

verdade, é a possibilidade de o filho, ao escolher casar-se e ter uma família, ter 

feito a melhor opção, ao contrário dele, que preferiu abster-se de firmar raízes 

e de aproveitar melhor a vida e viver para o trabalho. Adelço, apesar de ser 

referido pelo pai de forma depreciativa, está sempre o ajudando, inclusive, 
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contrariando as expectativas3 induzidas por Manuelzão, oferece-se para viajar 

no lugar do pai, o qual, surpreso e aliviado, não aceita a oferta. 

 

– ―Nho pai, o senhor não supre bem, do pé… Seja melhor eu ir, 

levar esse trem de boiada, nos conformes… O senhor toma um 

repouso…‖ 

    Disse. Não se acreditava. 

    Manuelzão pôs bem o peito, dos ombros, nas pressas de um 

sentir, como, de supetão, demais se felicitava. Um sentir de 

bom poder, um desagravado, o aluído de um peso. (ROSA, 

2001: 243) 

 

Todavia, isso cria outro problema, o de que, agora, não teria em quem 

depositar a responsabilidade por suas frustrações:  

 

Agora nem em ninguém podia pôr culpas, o Adelço tinha vindo, 

falado, em branco se desarreando das faltas – ele Manuelzão 

perdia os desafogos, e no meio de vazios restava, conseguido 

só de desfazer em si, acusado contra si mesmo. (ROSA, 2001: 

246) 

 

O segundo elemento problemático é que Manuelzão repudia a pobreza, 

porque a considera sinônimo de submissão e preguiça, exatamente o contrário 

da imagem que constrói de si mesmo. De um lado, estavam aqueles em 

relação aos quais tinha piedade, que ―viviam porque o ar é de graça‖ (ROSA, 

2001: 199). Curiosamente, são os mais pobres que mais aproveitam a festa, 

conversam, comem e dançam – atividade que, na visão de Manuelzão, 

―amolecia a sustância de um homem para as lidas, dessorava o rijo de se 

sobresser‖ (ROSA, 2001: 227). De outro, estavam aqueles nos quais se 

                                                        
3
 O conto constrói duas grandes expectativas, nenhuma das quais se concretiza, 

desestabilizando o leitor, que tem como certo, pela construção do discurso, que 1) Adelço não 
está interessado em dar seqüência ao trabalho do pai e 2) Manuelzão vai morrer, o que parecia 
estar subentendido não só nas indisposições que tinha durante a festa e por seu medo da 
morte, como também pela simbologia do riacho que seca. Guimarães Rosa surpreende 
justamente por fazer o leitor crer que algo se resolverá de determinada forma, quando, na 
verdade, isso não ocorre. 
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mirava, como seo Lindorífico e o senhor do Vilamão. Este último, homem 

sozinho, decrépito, mas que gozava de respeito e poder.  

 

Agora, o senhor do Vilamão, velhinho, quase cego, nem tinha 

filhos, nem tinha parentes, mas todo o mundo o prezava. Não 

tomavam dele o que era posse em seu nome, e que estava 

mais garantido do que a lei. Mas, o pequenino, o pobre, sofre, 

sofria sempre. […] Era preciso a gente possuir base do seu, 

com volume. Ter dinheiro, muita terra e gado, e braços de 

homens pagos, e dar-se ao respeito, administrar política. 

(ROSA, 2001: 198-199)  

 

 O terceiro ponto de conflito de Manuelzão refere-se à imagem que tem 

do velho Camilo, um agregado da fazenda. Sua relação com o mesmo é 

ambígua, ora despreza-o, ora busca nele amparo; ora o deprecia, ora o 

enaltece.  

 

o velho Camilo era apenas uma espécie doméstica de 

mendigo, recolhido, inválido, que ali viera ter e fora adotado por 

bem-fazer, surgindo do mundo do Norte. (ROSA, 2001: 166) 

 

Era digno e tímido. Olhava para as mãos dos outros, como 

quem espera comida ou pancada. Mas às vezes a gente fitava 

nele e tinha a vontade de tomar-lhe a benção. (ROSA, 2001: 

167) 

 

 Na verdade, essa atitude demonstra a perturbação que o velho Camilo 

causa em Manuelzão, o qual, ainda que de forma inconsciente, percebe nele 

um porta-voz da palavra-força, alguém com uma particular experiência de vida, 

capaz de indicar o caminho para suas inquietações. Assim, contrariando a 

concepção de Manuelzão de que pobre era submisso, todos reconheciam que 

Camilo era diferente, possuía certa dignidade que não era comum a sua 

condição de empregado, fazia só o que e quando queria, não aceitava ser 

mandado. 
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 No transcorrer da festa, Manuelzão solicitava sua companhia, como uma 

espécie de protetor, guardião, desejava saber a opinião dele sobre os 

acontecimentos. Contudo, essa presença necessária o incomoda. Como pode 

carecer do apoio de um homem como ele, quase um mendigo? ―Como era que 

tanta composição de respeito aguentava resistir em miséria tanta, num triste 

desvalido?‖ (ROSA, 2001: 219). A figura do homem sábio supera a 

superficialidade da condição de Camilo. Ele é o homem que sabe calar e que 

sabe falar nos momentos certos. Ele é a ponderação, enquanto Manuelzão é a 

afobação. Aos poucos, ocorre uma assimilação do outro. Manuelzão vai se 

reconhecendo igual a Camilo,  

 

Era mesmo quase igual com o velho Camilo… Agora, 

sobressentia aquelas angústias de ar, a sopitação, até uma 

dôr-de-cabeça; nas pernas, nos braços, uma dormência. A 

aflição dos pensamentos. Parece que eu vivo, vivo, e estou 

inocente. Faço e faço, mas não tem outro jeito: não vivo 

encalcado, parece que estou num erro… Ou que tudo que eu 

faço é copiado ou fingimento, eu tenho vergonha, depois… Ah, 

ele mais o velho Camilo – acamaradados! Será que o velho 

Camilo sabia outras coisas? (ROSA, 2001: 245) 

 

até, por fim, conferir a ele a autoridade para orientar suas atitudes:  

 

Perguntasse ao velho Camilo. Assim, todo vivido e desprovido 

de tudo, ele bem podia ter alguma coisa para ensinar... Mas o 

velho Camilo, o que soubesse, não sabia dizer, sabia dentro 

das ignorâncias. A ver, sabia era contar estórias. (ROSA, 2001: 

246) 

 

Camilo não tinha o saber aprendido, mas o saber vivenciado, ―sabia 

dentro das ignorâncias‖. Ele não compartilha da linguagem ordinária para se 

comunicar. Como intérprete da palavra-força e mensageiro de uma revelação, 

recorre ao poder das histórias, através de sua performance, para aconselhar e 

orientar Manuelzão. Sua capacidade de aconselhar e opinar só é efetivada 

através da contação de histórias. Por isso, o processo performático e o efeito 



126 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

da história naquele que a ouve adquirem importância central no conto. No 

entanto, como lembra Walter Benjamin (1994: 200): ―Aconselhar é menos 

responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de 

uma história que está sendo narrada‖. Camilo não é a fonte do saber, mas o 

mediador, o guia de Manuelzão para encontrar aquilo que procura. 

Outra figura que, juntamente com Camilo, participa da festa em uma 

posição especial é Joana Xaviel. Também ela gera certo desconforto para 

Manuelzão. Sua sensibilidade de parecer ver além das aparências e de parecer 

dizer muito pelo olhar o perturba. Assim, ele a desprestigia, principalmente 

condenando um possível envolvimento afetivo dela com Camilo e Adelço, que 

em nenhum momento no conto se esclarece, apesar de Manuelzão ter isto 

como certo. Sua reputação, portanto, é questionada. Ela é descrita como um 

misto de bruxa e louca, que, apesar de sua condição de mendicância (―morava 

desperdida, por aí, ora numa ora noutra chapada‖, ROSA, 2001: 182), é tratada 

com respeito e, em certa medida, admiração, para a indignação de Manuelzão. 

 

Joana Xaviel sabia mil estórias. Seduzia – a mãe de 

Manuelzão achou que ela tivesse a boca abençoada. Mel, mas 

mel de marimbondo! Essa se fingia em todo passo, muito 

mentia, tramava, adulava. Nem era capaz de ter chegado 

simples para a festa, como os outros, mas postiços 

manifestava: – ―Vim soprar arroz p‘ra sa dona Leonísia…‖ Por 

que havia de ser que logo as pessôas tão cordatas, tão 

quietas, como a mãe de Manuelzão ou como o velho Camilo, é 

que davam de engraçar com gente solta assim, que nem Joana 

Xaviel? (ROSA, 2001: 187) 

 

À descrição do narrador funde-se o comentário de Manuelzão, que 

implica com detalhes banais, como ao mencionar aquilo que, segundo ele, foi o 

pretexto usado por Joana para participar da festa. O mel que sai de sua boca, 

através de suas histórias, pode ferir4, ―mel de marimbondo‖, ao revelar 

                                                        
4
 Aqui, nota-se o diálogo com uma imagem bastante recorrente nos contos tradicionais, como 

em ―A menina enterrada viva‖, que consta na coletânea de Câmara Cascudo (2003: 302), em 
que o pai alerta a filha sobre as intenções da madrasta: ―Agora ela lhe dá mel, minha filha, 
amanhã lhe dará fel‖, prenunciando a dissimulação da mulher, que se vale de palavras doces 
para atingir seus objetivos de se livrar da menina. 
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verdades que talvez não sejam agradáveis aos ouvintes. As características de 

que ―fingia em todo passo, muito mentia, tramava, adulava‖ constituem 

aspectos negativos segundo os critérios de Manuelzão. No entanto, são os 

mesmos atributos necessários a quem tem a responsabilidade de contar 

histórias, pois é preciso convencer através de uma ficcionalização da realidade, 

aspecto este reiterado várias vezes ao longo do conto. 

 

Mas, então, o lucro seria de não esperdiçar a espertina destas 

pequenas horas, e deixar de ouvir aquelas estórias – o vago de 

palavras, o sabido de não existido, invenções. (ROSA, 2001: 

185, grifo meu) 

 

Com base na idéia de que há a necessidade desta ―mentira‖ reveladora, 

propiciada pelas histórias, a intenção de Manuelzão em questionar o caráter de 

Joana tem efeito contrário, reforçando seu dom para essa prática. Enquanto 

nas atitudes dela a dissimulação tem conotação negativa, o próprio Manuelzão 

reconhece que a realidade por si só não desperta interesse. É necessária uma 

dose de invenção, de colorido. Ele mesmo lembra de quão melhor as narrativas 

das boiadas ficavam quando ―enfeitadas‖ pelos acréscimos e pelas 

modificações dos contadores, mesmo sabendo que não correspondiam 

fielmente ao que, de fato, aconteceu. Isso encantava inclusive aqueles que 

participavam da expedição, que sabiam se tratar de uma reelaboração artística. 

 

Cada um tinha visto muita coisa, e só contava o que valesse. 

[…] Para bem narrar uma viagem, quase que se tinha 

necessidade de inventar a devoção de uma mentira. E gabar 

mais os sofridos – que de si já eram tantos. (ROSA, 2001: 177, 

grifo meu) 

 

 As histórias, como se percebe, e toda aprendizagem e ensinamento que 

provêm delas, exigem certo grau de descolamento da realidade, sendo 

coerentes com as expectativas de quem as ouve. Principalmente, segundo 

André Jolles (1976: 198), correspondem a uma ―moral ingênua‖, a partir da qual 

―as coisas se passam nessas histórias como gostaríamos que acontecessem 
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no universo, como deveriam acontecer‖. Trata-se de narrativas exemplares e, 

por isso, precisam ser claras e objetivas quanto a quais atitudes e 

comportamentos querem privilegiar, o que nem sempre acontece com a 

realidade, mais difícil de ser interpretada, onde nem sempre punição e 

gratificação ocorrem de forma bem-sucedida. 

 

Pode-se dizer que a disposição mental do Conto exerce aí a 

sua ação em dois sentidos: por uma parte, toma e compreende 

o universo como uma realidade que ela recusa e que não 

corresponde à sua ética do acontecimento; por outra parte, 

propõe e adota um outro universo que satisfaz a todas as 

exigências da moral ingênua. (ROSA, 2001: 200) 

 

 A partir desses conceitos, é possível entender por que Joana Xaviel, ao 

propor-se a contar uma história, ainda que perfeitamente integrada aos 

princípios de situação, região e contexto propostos por Zumthor (1993) como 

essenciais ao desenvolvimento da performance, enfrenta a resistência e a 

recusa dos ouvintes. Durante toda a narrativa, ela está em consonância com os 

espectadores, assume sua posição de intérprete, empresta voz e corpo à 

história: 

 

Joana Xaviel fogueava um entusiasmo. Uma valia, que 

ninguém governava, tomava conta dela, às tantas. […] a gente 

via o florear das quartadas, que tiniam, esfaiscavam; ouvia 

todos cantarem suas passagens, som de voz de um e um. 

Joana Xaviel virava outra. No clarão da lamparina, tinha hora 

em que ela estava vestida de ricos trajes, a cara demudava, 

desatava os traços, antecipava as belezas, ficava semblante. 

Homem se distraía, airado, do abarcável do vulto – dela 

aquela: que era uma capiôa barranqueira, grossa rôxa, demão 

um ressalto de papo no pescoço, mulher praceada nos 

quarenta, às todas unhas, sem trato. Mas que ardia ardor, se 

fazia. Os olhos tiravam mais, sortiam sujos brilhos, enviavam. 

(ROSA, 2001: 183) 

 

 O trecho é rico em informações sobre a performance. Primeiro, 

menciona a capacidade de tornar presente aquilo que está sendo narrado, 
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através dos sons, dos movimentos. O espectador tem a impressão de estar 

diante dos personagens. Segundo, exemplifica a fusão da intérprete com o 

narrado. A contadora ―virava outra‖, ou seja, assumia a essência dos 

personagens, reproduzindo suas vozes, seus gestos, suas posturas, até o 

ponto de haver certo choque entre aquela imagem que ―antecipava as belezas‖ 

e a ―capiôa barranqueira‖. Ela transcende a própria existência, perde a 

condição de ―capiôa‖, torna-se uma espécie de sacerdotisa, mediadora entre o 

mundo das histórias e o mundo da realidade, cujos expressivos olhos 

―enviavam‖ aos espectadores as sensações experienciadas. Terceiro, chama a 

atenção para a capacidade de sedução das narrativas (―Homem se distraía, 

airado, do abarcável do vulto‖), de desprendimento da realidade e imersão no 

universo das histórias. Todos esses elementos deveriam levar a uma reação 

catártica por parte dos espectadores. No entanto, a história contada por Joana 

Xaviel, apesar da sedução e do envolvimento que produz, apesar de estar em 

consonância com o contexto onde é gerada e de envolver assuntos 

amplamente conhecidos pelo grupo, produz uma reação inusitada. Acontece 

que Joana contraria um importante aspecto dessas narrativas, que é a 

satisfação da ―moral ingênua‖ referida por André Jolles. Existe uma expectativa 

suscitada pela história que não é confirmada. As coisas acontecem como 

realmente são, não como deveriam ser, e isso, no plano das narrativas orais, é 

inconcebível. 

 Uma das histórias contadas por Joana Xaviel trata de um homem rico 

que confia a um de seus empregados o cuidado de uma vaca em especial – 

Cumbuquinha. O empregado, apesar de fiel e honesto, cede aos desejos da 

mulher – Destemida –, que, alegando estar grávida, queria comer a carne da 

vaca, mesmo contra a vontade dos próprios filhos. A mãe do dono da vaca fica 

sabendo do ocorrido. Destemida, com medo de que seu marido fosse acusado, 

mata a mãe do homem rico e, além disso, profana o corpo da velha ao roubar-

lhe os adereços e coloca fogo no local onde estava acontecendo o velório. 

Assim, Destemida vinga-se e fica rica.  

 

A estória se acabava aí, de-repentemente, com o mal não 

tendo castigo, a Destemida graduada de rica, subida por si, na 
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vantagem, às triunfâncias. Todos que ouviam, estranhavam 

muito: estória desigual das outras, danada de diversa. Mas 

essa estória estava errada, não era toda! Ah, ela tinha de ter 

outra parte – faltava a segunda parte? (ROSA, 2001: 188) 

 

 Ao contrário do que se espera das narrativas de tradição oral, neste 

caso, o mal não é punido, mas sim é premiado. Daí a reação do público, 

esperando a continuação, o desfecho que imporia o castigo a Destemida. A 

constatação de que a história era ―desigual das outras‖ reside no fato de que, 

nesta, a moral ingênua não é satisfeita. Não há sublimação, mas revolta, 

porque a estória não foi capaz de reverter a situação de injustiça. Os contos 

tradicionais ―Quirino, vaqueiro do rei‖ e ―Boi leição‖, da coletânea de Câmara 

Cascudo (2003), abordam tal enredo. No entanto, a esposa não é má. O que 

está em questão é a honestidade e a franqueza do marido em confessar que 

matou o animal. Como ele reconhece seu ato perante o patrão, é premiado. Ou 

seja, o final é condizente com a moral ingênua. As coisas acontecem como 

deveriam acontecer. 

 Apesar de Joana Xaviel satisfazer os requisitos que a tornam intérprete 

e porta-voz da tradição, mantendo vivas as histórias de transmissão oral, 

dificilmente esse tipo de quebra de expectativa é objetivo da performance, a 

menos que haja algum motivo muito particular para que as pessoas reajam às 

narrativas com estranhamento. Deve-se lembrar que seu propósito não é o de 

levar à reflexão, mas ao reconhecimento imediato do que se pretende 

demonstrar. Todavia, a narrativa de Joana Xaviel é uma construção ―artística‖ 

(em oposição à forma simples, conforme distinção de André Jolles, 1976), 

produto da articulação de um autor que, de maneira consciente, planejou a 

―distorção‖ da narrativa. Por isso, apesar de toda a elaboração aos moldes da 

oralidade, o efeito da história precisa ser mensurado pelo leitor, ela não está 

isolada dentro do contexto maior do conto. 

Dessa forma, cabe ao leitor estabelecer a relação da história de Joana 

com a situação de Manuelzão, personagem central do conto. De alguma forma, 

no entanto, o que ela narra possui uma revelação, um exemplo a ser seguido, 

pois a narrativa é produzida em um contexto de grupo, de oralidade, de 
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performance. Uma inferência possível é que a história contada por Joana 

Xaviel apresenta o mesmo caráter negativista e fatalista do discurso que 

Manuelzão constrói durante a narrativa – não se deve confiar nas pessoas, a 

vida é dura, nem sempre as boas intenções são reconhecidas. Note-se um 

empenho do autor em reforçar tal ponto de vista, para, depois, refutá-lo. 

  O próximo a ter a palavra é o velho Camilo. Sua narrativa é iluminadora, 

pois satisfaz a moral ingênua ao apresentar um final previsível, com vitória e 

premiação do herói. Seu efeito em Manuelzão é de esperança e coragem. A 

dúvida que ele tinha em relação à vida e à boiada cede lugar a uma atitude de 

vigor, de luta. Como referido há pouco, Manuelzão reconhece a sabedoria de 

Camilo, a qual é expressa justamente através das narrativas, que aconselham 

muito mais do que qualquer outra forma de expressão. Assim, Manuelzão, em 

vez de indagar Camilo sobre como proceder, julga mais frutífero ordenar que 

conte uma história. Isso se deve ao fato de que, segundo Paul Zumthor (1997: 

243): ―Para o ouvinte, a voz desse personagem que se dirige a ele não 

pertence realmente à boca da qual ela emana: ela provém, por uma parte, de 

aquém‖. Por conta disso, ao iniciar a narração, tal como Joana Xaviel, ele se 

transforma (―Ele tinha uma voz. Singular, que não se esperava‖, ROSA, 2001: 

247; ―Ao velho Camilo de gandavo, mas saído em outro velho Camilo, 

sobremente, com avoada cabeça‖, ROSA, 2001: 247), reproduz as várias 

vozes da história, empenha-se em tornar o mais presente possível aquilo que 

está sendo contado.  

 

Capão. Cerradão. Vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai 

daqui, vai dali… Toda volta que o Boi dava, rés-vés o Cavalo 

também dava. Meio mais que o mocotó do Boi, o garreto do 

Cavalo. […] 

     Tudo que podia o Boi: dêi, dêi, dêi, dêi, dêi, dêi, dêi, dêi… 

Tanto o Cavaleiro atrás: popóre, popóre, popóre… O Boi 

procurou uma capoeira de espinho-de-agulha, que estava 

trançado. Tacou o chifre ali, rasgou: chega saíu cinza. O cavalo 

galopa e agalopa, que seguia, que varava. […] Subiram lá, num 

cerradão alto. Desde desceram. Aí, o Boi jogou outra vez. E o 

Vaqueiro jogou o Cavalão. Jogou, jogou. (ROSA, 2001: 259) 
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 As repetições, as onomatopéias, o vocabulário comum aos 

espectadores, além dos versos e das canções que compõem a narrativa, são 

todos recursos utilizados para conferir forma e movimento às cenas. De fato, a 

narrativa é rica em descrições, em imagens, tornando quase visuais os 

acontecimentos narrados. Ao mesmo tempo, a narração de uma história tão 

conhecida possui momentos de ocultação, de mistérios e de enigmas. 

 

Velho Camilo cantava o recitado do Vaqueiro Menino com o 

Boi Bonito. O vaqueiro, voz de ferro, peso de responsabilidade. 

O boi cantava claro e lindo, que, por voz nem alegre nem triste, 

mais podia ser de fada. […] Cantiga que devia de ser simples, 

mas para os pássaros, as árvores, as terras, as águas. Se não 

fosse a vez do Velho Camilo, poucos podiam perceber o 

contado. (ROSA, 2001: .261) 

 

 O conteúdo e a linguagem são tão especiais que só poderiam ser dados 

a conhecer aos animais e à natureza, como entidades simbólicas e dotadas de 

uma percepção sobrenatural. Para as pessoas comuns, somente são 

inteligíveis através de mediação. A tarefa de Camilo é a de interpretar, ou seja, 

tornar conhecidos os segredos por trás da história. Ele narra a conhecida 

aventura do Boi Misterioso, identificada pelos ouvintes como ―Romanço do Boi 

Bonito‖ e ―Décima do Boi e do Cavalo‖ (ROSA, 2001: 247), também referida 

como ―História do Boi Mandigueiro e o Cavalo Misterioso‖ (PROENÇA, 1986) e 

História do Boi Misterioso (BARROS, s/d), entre outras tantas versões. Apesar 

das variações, a história refere-se a um boi encantado, que não se deixava 

dominar nem mesmo pelos mais valentes e renomados vaqueiros. Certa vez, 

surge um cavaleiro misterioso, montado em um cavalo também encantado, 

que, em vez de subjugar o boi, faz um pacto com ele – este se deixaria laçar, 

para que todos vissem que foi vencido, e, em troca, o vaqueiro o deixaria partir. 

Assim, o homem que conseguiu pegar o boi é reconhecido e festejado por 

todos, sem, contudo, subjugar ou desrespeitar o animal, que é considerado 

sagrado neste contexto.  

 A história de Camilo é primorosa nos detalhes sobre as tentativas de 

capturar o boi. Os vaqueiros se reúnem, competem para ver quem é o melhor, 
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usam seus utensílios e, em movimentos rítmicos quase como uma dança, 

esforçam-se para vencê-lo. O resultado não poderia ser outro a não ser a total 

aprovação dos espectadores. Mais do que isso, a história suscita o entusiasmo 

em conduzir uma boiada, prática tão comum entre eles, mas que ganha status 

especial no contexto da narrativa. 

 

– Simião, me preza um laço dos seus, um laço bom, que 

careço, a quando a boiada for sair… 

    – Laço lação! Eu gosto de ver a argola estalar no pé-do-

chifre e o trem pular pra riba! 

    – Aprecio, por demais, de ajudar numa saída de gado. 

Vamos mais os companheiros… (ROSA, 2001: 262-263) 

 

 Para Manuelzão, no entanto, a história tem um efeito decisivo. Ela o faz 

lembrar da importância que este trabalho representa em sua vida, de como ele 

faz parte dessa realidade. Mas, acima de tudo, ele se identifica com o Boi. Um 

e outro lutam para não serem domesticados, subjugados. O Boi quer a sua 

liberdade, assim como Manuelzão quer continuar seu trabalho, quer continuar 

tendo suas responsabilidades. Ceder à força de um outro seria o mesmo que 

se tornar submisso, não agir mais segundo a própria vontade. Se Manuelzão 

percebe sua vida como aquele riacho seco perto da casa, a história quer lhe 

mostrar a esperança, a possibilidade de a vida continuar. 

 

Sob oculto, nesses verdes, um riachinho se explicava: com a 

água ciririca – ―Sou riacho que nunca seca…‖ – de verdade, 

não secava. Aquele riachinho residia tudo. Lugar aquele não 

tinha pedacinhos. A lá era a casa do Boi. (ROSA, 2001: 259) 

 

 A sabedoria de Camilo permite que ele incorpore à narrativa este 

aspecto tão ínfimo que foi a seca natural do riacho da Samarra. Ao ser 

transformado em representação simbólica, seu efeito é inspirador. Manuelzão é 

um homem que percebe e entende as coisas a partir de suas experiências e 

vivências. Comporta-se e reage de forma prática. Assim, a festa o incomoda 
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tanto, porque faz parar, refletir, e ele é um homem de ação, de força. Portanto, 

por mais que tenha passado todo o período da festa tentando se decidir sobre 

a viagem com o gado e, por extensão, sobre o rumo que daria a sua vida, é 

através da história, da performance de Camilo, que consegue chegar às 

respostas. Somente quanto vê a representação daquele seu universo de 

vaqueiro na performance é que identifica qual o seu lugar. Daí poder declarar: 

―A boiada vai sair!‖ (ROSA, 2001: 263). Para sintetizar, cabe citar as palavras 

de Sandra Vasconcelos (1997: 14): ―a história fala, mas seu sentido se 

completa ao encontrar eco no mundo interior daquele que a ouve‖. 

 O destaque dado a situações de oralidade surpreende por se tratar de 

um texto literário. Guimarães Rosa, pelo que se pode notar, não deseja apenas 

representar o universo sertanejo e, para isso, tenta recuperar sua fala e sua 

forma de comunicação. O escritor coloca-se como intérprete da palavra-força 

que suas histórias, suas experiências, seus ensinamentos contêm. Há uma 

intencionalidade em resgatar e perpetuar as interações de grupo, divulgar essa 

sabedoria que parece ter ficado esquecida, desprezada. Em certa medida, ele 

tenta transformar o leitor em ouvinte/espectador. 

 

Todas estas estratégias de remissão para um contexto de 

oralidade têm também uma função fática – na tentativa de 

recuperação de um contexto de performance, não se 

restringindo à relação narrador/leitor, mas, incluindo, no pacto 

ficcional, a relação narrador/ouvinte, tenta-se esbater o 

sentimento de ficção para substituir pelo de ―vivência‖ (havendo 

necessidade de criar teatralidade através de outras formas, já 

que falta a voz e o gesto). (PIRES, 2005: 296) 

 

 O que substitui a voz e o gesto, no caso da obra de Guimarães Rosa, é 

a atuação do narrador. Este complementa a fala dos intérpretes ao descrever 

seus gestos, suas posturas, a reação dos que ouvem. Diferentemente do texto 

escrito, quando o contador de histórias compartilha uma história, coloca seu 

corpo e sua voz na narração. Ele se torna outro, conforme a necessidade, ele 

demonstra, não refere, nem sugere. Além disso, não se preocupa em explicar 

logicamente. As ações são perfeitamente compreensíveis, sem necessidade de 
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uma intervenção pessoal/individual para esclarecer. No texto escrito, o narrador 

se interpõe entre o narrado e o leitor, direciona, explica, remete ao que 

aconteceu, induz possíveis leituras, desfaz expectativas.  
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Uma análise psicológica do duplo em Cecília Meireles 
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PUCRS 

 
 
I Introdução  

 Para realizarmos nossa abordagem sobre o duplo em Cecília Meireles, 

utilizaremos as teorias da psicologia analítica, mais especificamente o conceito 

de individuação de Carl Gustav Jung. Como explica Nascimento (s.d.), durante 

o procedimento da individuação ocorre o progressivo desenvolvimento 

psicológico do indivíduo à procura de si mesmo. Essa busca só se dará pela 

confrontação com a persona e pelo diálogo com a sombra, compreendendo o 

modo como a pessoa apresenta-se socialmente e como o seu inconsciente 

organiza-se simbolicamente. O tema do duplo pode ser visto sob esse viés ao 

refletirmos na relação eu-outro como um diálogo interno, promovendo o seu 

autoconhecimento. Situação que ocorre nos poemas escolhidos para essa 

análise, ―Retrato‖ e ―Cântico VI‖, presentes, respectivamente, nos livros Viagem 

e Cânticos.  

 

II A relação eu-outro: o conceito de duplo  

Segundo Bravo (1998), o termo mais famoso viria do alemão 

Döppelgänger, que significa ―aquele que caminha do lado‖ e ―companheiro de 

estrada‖. Chevalier e Gheerbrant (1991) afirmam que o número dois é o 

símbolo da oposição e do conflito e indica o comedimento ou o desequilíbrio, 

sendo a primeira e mais radical das divisões ocorridas que origina todas as 

demais; afinal, toda melhoria só acontece por oposição, ou pelo menos, pela 

negação daquilo que se quer ultrapassar. ―Ele é o outro enquanto que outro. 

Da mesma forma, se a personalidade se afirma opondo-se, como já foi dito, 

dois é o principio motor da individualização.‖ (1991: 346). 

Conforme Bravo (1998), os estudos que compreendem os componentes 

principais envolvidos no conceito de duplo são as áreas da psicologia com 

autores como Kepler, Rank e Jung. A princípio, esse tema se refere à 

existência de um ―outro‖, que duplica a existência do sujeito, desdobrando o 
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―eu‖ em mais de um. Nesta perspectiva, podemos entender o duplo como uma 

mímese do ―eu‖ que se destaca e se autonomiza. A partir do desdobramento 

do ―eu‖ original, a cópia se individualiza adquirindo existência própria. Sendo 

assim, a ―imitação‖ do ―eu‖, após o seu surgimento, criou sua própria identidade 

e já não detém a mesma essência, tornando-se o ―outro‖.  

Kepler (1972 apud BRAVO, 1998: 263) explica que o ―outro‖ é idêntico 

ao original, e diferente ao mesmo tempo, podendo ser até mesmo o total 

oposto do ―eu‖. Um paradoxo interior e exterior, contraditório e complementar, 

que provoca no ―eu‖ original, reações emocionais extremas, como o fascínio ou 

a aversão a seu ―outro‖. Podemos relacionar essa análise a uma crise de 

identidade, pois vemos que a identificação do ―eu‖ com o ―outro‖ reflete um 

conflito interior criando a necessidade de entender a si mesmo. Essa 

inquietude desconfortável de querer saber quem o ―eu‖ é como indivíduo 

desequilibra suas emoções e provoca uma divisão na sua personalidade. 

 

III A sombra e a persona: entendendo a ideia de individuação  

Na psicologia, o duplo é trabalhado, direta ou indiretamente, através dos 

conflitos psicológicos existentes nos sujeitos. A ideia de individuação proposta 

por Carl Gustav Jung trata desse tema, o alinhamento entre consciente e 

inconsciente, que pode ser construído pelos símbolos que esses reconhecem. 

Conforme Nascimento (s.d. apud JUNG, 1984: 8), Jung diz que uma das 

maneiras de superar a disparidade da relação consciente/inconsciente está no 

diálogo entre o eu exterior e o eu interior, buscando um si mesmo real, como 

um sujeito completo. As duas representações, analisadas como uma unidade 

indivisível, Jung (2000) nomeou de processo de individuação. 

O objetivo do processo de individuação é a promoção de subsídios para 

a internalização do nosso ―eu‖ e do nosso ―outro‖. A efetivação desse processo 

consistirá de dois abalos psicológicos e emocionais: a solicitação de 

sinceridade dentro da persona e a absorção dos conteúdos reprimidos pela 

sombra. 

A persona, segundo Nascimento (s.d, apud JUNG, 1978: 9) é um 

complexo sistema de analogia entre a consciência individual e a sociedade. 

Uma ―máscara‖ dedicada por um lado, a infligir um efeito sobre os outros, e por 

outro lado, a encobrir a verdadeira natureza do sujeito. As máscaras estão 
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caracterizadas pelo comportamento cotidiano, são imagens impostas por 

fatores sociais, culturais e muitos outros, que nos condicionam a ser aquilo que 

esperam que sejamos.  

 Outro aspecto psicológico que reflete a relação eu-outro é a sombra. ―A 

figura da sombra personifica tudo o que o sujeito não reconhece em si e 

sempre o importuna, direta ou indiretamente, como, por exemplo, traços 

inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis‖. (JUNG, 2000: 277). A 

sombra é a imagem do inconsciente, e para entendê-la, é necessário saber que 

ela não pode ser escondida, pois quando suprimida, se voltará contra nós em 

alguma ocasião inesperada. A sombra representa as características do ego 

que foram escondidos. 

Os dois lados demonstram que o sujeito possui uma dicotomia de 

natureza contrastante e dialógica, que remete aos conceitos do duplo. O 

processo de individuação gera a conversa entre o ―eu‖ e o ―outro‖ dentro de 

cada um, ou entre o consciente e o inconsciente, ―assim sendo, posso dialogar 

comigo mesmo, numa conversação psicológica importante para um processo 

de Individuação.‖ (NASCIMENTO, s.d.: 10). Dessa maneira, podemos analisar 

a temática do duplo relacionada aos processos de individuação na obra de 

Cecília Meireles, visualizando-a como uma relação eu-outro à procura de si 

mesmo, como um ―eu‖ dialogando com um ―outro‖, sendo, na realidade, o 

mesmo psicologicamente.   

 

IV Análise de Retrato e Cântico VI 

 Conforme Mello (2006), a simbologia apresentada por Cecília possui um 

caráter dicotômico, em que relaciona a duplicidade através de polaridades que 

caracterizam suas dimensões de vida: o plano físico e o plano metafísico. 

Dessa maneira, podemos interpretar que as obras detêm ambivalências 

simbólicas, expressando o processo de individuação, em que a importância da 

inconsciência está reconhecida por essas características. Nos poemas 

selecionados, verificamos que as duas partes psíquicas de tempos distintos 

que têm necessidade de vincularem-se entre si de forma consensual, 

reconciliando seus contrários. 

Iniciamos com Retrato, título que simboliza algo estático, eternizado no 

tempo:  
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Eu não tinha este rosto de hoje,  
assim calmo, assim triste, assim magro,  
nem estes olhos tão vazios,  
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força,  
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 
(MEIRELES, 1939: 21). 

 

 Escrito em primeira pessoa, mostra o eu-lírico descrevendo seu próprio 

semblante, não se reconhecendo mais, e propondo a temática da 

transitoriedade física e psicológica da vida. Podemos notar a melancolia do eu-

lírico ao fazer essa comprovação no segundo verso, em que a repetição dos 

adjetivos sugere uma alteração da personalidade consciente, como em ―assim 

calmo, assim triste‖, quanto uma transformação do exterior físico, ―assim 

magro‖. No terceiro verso, ainda na primeira estrofe, a constatação continua 

acontecendo pela percepção de seus olhos tão vazios e lábio amargo, 

provavelmente por experiências angustiantes que não são mencionadas. 

 As mudanças percebidas pelo eu-lírico continuam na segunda estrofe, 

quando ele descreve as alterações significativas em suas mãos. As mãos 

detêm a simbologia da coragem. No entanto, elas perderam sua eficácia, estão 

estagnadas e inúteis, e não vão mais atrás de seus sonhos como antigamente. 

E o eu-lírico está consciente dessas modificações ocorridas dentro de si 

mesmo, ele não é mais a mesma pessoa de antes, ele mudou tanto fisicamente 

quanto psicologicamente. Nesse momento do poema, ele é um ―outro‖ que 

sofre, pois, como vimos no processo de individuação, a angústia está ligada à 

descoberta consciente, já que é difícil mudar os padrões inconscientes 

retirando-os das sombras, ele está transmutando sua persona, interagindo com 

a sua sombra. 

A partir do terceiro verso da segunda estrofe, o eu-lírico refere-se a seu 

coração, o símbolo dos sentimentos que, anteriormente eram expostos, mas 

agora estão retraídos e camuflados, indicando a luta interna para entender a si 

mesmo e o medo de transparecer-se para outro. O uso das imagens visuais 
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com as palavras ―rosto‖, ―calmo‖, ―triste‖, ―magro‖, ―olhos‖, ―lábio‖, ―mãos‖, 

―espelho‖, ―face‖ e as imagens do paladar e do tato em ―amargo‖, ―força‖, 

―parada‖, ―fria‖, ―morta‖, expõem as mudanças subjetivas do eu-lírico que está 

desvendando seu lado inconsciente. 

Na terceira estrofe, verificamos que o tom melancólico ainda persiste, 

mas com um sutil tom esperançoso, mesmo com a reafirmação do sentimento 

de perplexidade por não ter notado a passagem do tempo. A fugacidade do 

tempo físico é o símbolo de passagem da vida e da morte. Intimamente 

relacionada com o duplo psicológico, a morte simbólica ou psíquica demanda o 

falecimento interno das nossas dificuldades. O processo de individuação 

realiza um ―renascimento‖ simbólico da pessoa, já que se deparar com 

questões disfarçadas por nós mesmos exige uma atitude diferente do modo 

condicionado, destruindo as máscaras construídas e trazendo a luz a sua 

sombra. Verificamos pelos adjetivos ―simples‖, ―certa‖ e ―fácil‖ que ocorreu o 

descobrimento do lado inconsciente pelo lado consciente, e que a crise de 

identidade foi aceita e internalizada pelo eu-lírico. 

 Por fim, o retrato é uma das formas de registro do tempo, mantendo a 

beleza e a juventude, retratando um tempo completamente diferente do atual. 

Podemos correlacionar com a simbologia do espelho, objeto que reflete o 

presente; no momento em que se olha, o ―outro‖ é obrigado a deparar-se 

consigo mesmo. Na poesia, a dualidade passado/presente está inserida nessa 

relação simbólica, mostrando as modificações apreendidas pelo indivíduo. No 

instante em que o homem se depara com um espelho ou com um retrato, ele é 

forçado a refletir sobre a sua condição e sobre os seus anseios. É o encontro 

dos mundos problemáticos do sujeito: o interior e o exterior. 

 No poema Cântico VI, Cecília escreve sobre a renúncia, promovendo 

uma reflexão de que nada permanece para sempre, principalmente a vida. 

Segue o poema abaixo: 

Tu tens um medo: 
Acabar. 
Não vês que acaba todo o dia. 
Que morres no amor.  
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo o dia. 
No amor. 
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Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 

Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas. 
Até não teres medo de morrer. 
 
E então serás eterno. 
(MEIRELES, 1990, n.p.) 
 

 A poesia trata do desejo da infinitude, do desprendimento material e da 

maturidade espiritual. Podemos verificar a duplicidade temporal pela expressão 

das mudanças interiores cotidianas existentes no poema anterior, mas 

mostrado diferentemente. No primeiro e segundo verso, o eu-lírico afirma que 

―tu‖, o leitor, ou o ―outro‖, tem medo da morte, e no terceiro verso expõe que 

durante todos os dias o outro morre mais um pouco, principalmente em 

sentimentos contraditórios, como amor, tristeza, dúvida e desejo. Emoções 

diferentes, mas intrinsecamente relacionadas entre si pelas influências 

sugeridas ao sujeito. 

 A transformação enfatizada pelo eu-lírico nos versos seguintes em que 

diz que o outro se renova todo o dia, ou se reconstrói todos os dias pelos 

mesmos sentimentos que antes repudiava: o amor, a tristeza, a dúvida e o 

desejo. No processo de individuação, o diálogo realizado pelos lados 

psicológicos é contraditório e complementar, e nele ocorre a necessidade de 

aceitar e ―deixar morrer‖ os lados inconscientes, renovando ou restaurando o 

seu lado consciente. O medo da morte é o da recuperação de tudo que foi 

oculto pela persona, para enfrentar esses conflitos é preciso uma consciência 

que ele, o sujeito, só terá aceitado a sua sombra, como é solicitado no poema. 

O fato de serem esses sentimentos antagônicos destaca o simbolismo 

do poder que eles possuem dentro da personalidade humana: o amor, que é a 

busca incessante de outro fora de nós mesmos; a tristeza, que é a perda de 

algo que nos foi tirado contra a nossa vontade; a dúvida, que é a ambiguidade 

dentro de nós; e o desejo, que é a vontade de possuir algo que não 

acreditamos que temos. Todos são anseios de fatores externos, os que não 

visualizamos que existem em nós mesmos e que estão em ―outro‖. 

No décimo terceiro e décimo quarto verso, o eu-lírico coloca a 

explicação da morte e do renascimento diário. A duplicidade está sempre 



143 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

presente, ele deve alcançar seu lado consciente e aceitar as novas propostas 

do lado inconsciente. O eu-lírico está ensinando ao ―outro‖ que este nunca 

muda, porém muda o tempo inteiro.  

A partir do décimo quinto verso, ocorrem as reflexões simbólicas que 

vimos na história literária de Cecília, o ―outro‖ morrerá em todas as idades, em 

todos os anos que ele viver, até ele não ter medo desse fato inevitável, pois 

dessa forma possuirá a eternidade. Ele provoca a morte de seus processos 

inúteis, de acordo com a teoria da individuação. Por meio da internalização da 

morte simbólica dos seus lados camuflados, o sujeito poderá entender a vida e 

renascer para outras possibilidades, sem medos ou angústias, tornando-se 

eterno e inteiro. 

V Conclusão 

 Para acessarmos plenamente a duplicidade psicológica, devemos, 

conforme Jung (2000), conhecer os símbolos. Pois aí é que se dá toda a união 

dos conteúdos conscientes e inconscientes, e dessa completude surgirão os 

novos estados de consciência. O simbolismo do duplo é uma das maneiras de 

entender as dificuldades do lado inconsciente, auxiliando o indivíduo a aceitar a 

sua identidade de forma completa, reconciliando todas as ambiguidades. O 

sujeito deve morrer para a vida anterior e encontrar-se em uma nova vida 

modificada, transformando-se em um ser pleno em suas opiniões e 

sentimentos. A obra de Cecília Meireles expõem, por meio de metáforas, as 

nossas condições humano. Efêmeros, porém eternos. 
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Desenredo de Guimarães Rosa e as releituras do mito de Helena por 
Eurípides e Aristófanes 

 

Ana Maria César Pompeu 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

 

Em Desenredo, Guimarães Rosa constrói a desconstrução de um 

discurso que é transformado em ―falsas lérias escabrosas‖1. Jó Joaquim traz de 

volta sua amada pelo artifício da fala, única forma de desfazer o dito de sua 

traição, que fora ―tão claro como água suja‖. Livíria, Rivília ou Irlívia, 

combinação diversa de repetidas letras, era a mulher que se definia por sua 

indefinição com pluraridade de nomes como de maridos e amantes. Era casada 

ao ser notada por Jó Joaquim, que a quis, pois ―antes bonita, olhos de viva 

mosca, morena mel e pão‖ e ―era infinitamente maio‖. Seus encontros secretos 

não permitiram a descoberta pelo marido traído, que era famoso por sua 

―valentia com ciúme‖; por isso  e ainda porque ―as aldeias são a alheia 

vigilância‖, eles foram muito cuidadosos. Então aconteceu o inesperado, ―o 

trágico não vem a conta-gotas‖. A mulher foi flagrada pelo marido com um 

terceiro. O tal fez juz à fama de valente, matou o amante e teria ferido de leve a 

mulher adúltera, como diziam. Jó Joaquim se finda de tristeza, jamais 

imaginara sua amada ―a ter o pé em três estribos‖. Deixa de vê-la, ―proibia-se 

de ser pseudopersonagem, em lance de tão vermelha e preta amplitude‖. 

Tendo o marido fugitivo  morrido afogado ou de tifo, o nosso herói torna a 

encontrar-se com a mulher, que ―sutil como uma colher de chá, grude de 

engodos, o firme fascínio‖, fê-lo nela acreditar ―num abrir e não fechar de 

ouvidos‖. Casaram-se, então, proporcionando a alegria do falatório popular. No 

entanto, ―os tempos se seguem e parafraseiam-se‖, desta vez foi Jó Joaquim 

quem a flagrou com outro. ―Expulsou-a apenas, apostrofando-se, como inédito 

poeta e homem‖, ela fugiu a destino desconhecido. O povo se repartiu a 

aplaudir e censurar todo o ocorrido. Jó Joaquim ―triste, pois que tão calado. 

Suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas brancas‖. Seu amor era 

meditado e sem remorsos, passou, então, a endireitar-se. Ele queria ser feliz, 

                                                        
1
 Todas as citações deste parágrafo estão na edição de 1994, 555-557. 
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―sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de louco‖. Dedicou-se a 

redimir sua mulher, ―ele queria apenas os arquétipos, platonizava. Ela era um 

aroma‖. Sua tarefa foi executada ―por antipesquisas, acronologia miúda, 

conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Jó Joaquim genial, 

operava o passado – plástico e contraditório rascunho. Criava nova, 

transformada realidade, mais alta. Mais certa?‖ Conseguiu seu intento ―total o 

transato desmanchava-se, a anterior evidência e seu nevoeiro‖, ―é de notar que 

o ar vem do ar‖. ―Nunca tivera ela amantes! Não um. Não dois. Disse-se e dizia 

isso Jó Joaquim‖. Vilíria, em nova combinação das mesmas letras, soube-se 

nua e pura e voltou sem mácula. Tornaram a viver juntos, ―três vezes passa 

perto da gente a felicidade‖.   

 

1 O mito de Helena  

 A espartana Helena era considerada a mais bela mulher grega. O mito 

nos mostra como fora desejada por todos. Teseu a teria raptado quando ela 

ainda nem tinha idade para se casar. Seus irmãos, Castor e Pólux, os 

Dióscuros, a resgataram. O rei Tíndaro, pai da bela princesa, teve problemas 

para escolher um noivo para a filha, pois todos os grandes reis e guerreiros 

gregos se apresentaram como pretendentes à sua mão. Ela mesma teria a 

oportunidade de escolher seu marido, depois que todos fizessem um juramento 

de fidelidade ao escolhido, como protetores de sua bela esposa, 

comprometendo-se todos a resgatá-la caso fosse novamente raptada. 

Menelau, também espartano, foi o escolhido. Tornado reis de Esparta, um dia 

receberam a visita do troiano Páris, vindo em missão diplomática, em nome do 

rei de Troia, seu pai, Príamo. Era um príncipe moço e belo, encantou-se com a 

rainha Helena, que também encantara-se com ele. Fugiram para Troia. 

Menelau e seu irmão Agamêmnon, rei de Micenas, mais poderaosa das 

cidades gregas naquele período, convocaram todos os reis e guerreiros gregos 

comprometidos por juramento a resgatar a bela Helena. Nessa ocasião, 

Ulisses, o Odisseu, fingira-se de louco para não ir à guerra contra Troia, uma 

vez que estava feliz com sua esposa Penélope, que acabara de dar-lhe um 

filho, Telêmaco. Por dez anos os gregos ancorados nas praias de Troia 

guerrearam contra os troianos, protegidos pelas muralhas intransponíveis da 
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cidade de Príamo, construção dos deuses Apolo e Posêidon. Por fim, com um 

ardil, o cavalo de Troia, o presente dos gregos, a guerra se concluiu, com o 

extermínio dos homens troianos, à exceção de Eneias, herói filho de Afrodite, 

que será cantado por Virgílio, como fundador de Roma. Menelau leva de volta 

a Esparta sua esposa Helena; Páris pereceu como todos os demais filhos de 

Príamo, não antes porém de vingar o seu irmão Heitor, o maior herói troiano na 

guerra. Ele matou, com a ajuda de Apolo, o mais forte dos gregos, o grande 

Aquiles, que não estava destinado a entrar em Troia.    

 2 Helena em Eurípides 

 O poeta trágico Eurípides nos deixou obras que trazem detalhes das 

variantes mitológicas sobre o que aconteceu com as mulheres troianas 

sorteadas como escravas entre os guerreiros gregos vencedores.  Em Troianas 

e Hécuba, entramos em contato com o destino dessas desgraçadas mulheres 

que partilharão o leito dos matadores de seus maridos, pais, irmãos, primos, 

auxiliando nos trabalhos domésticos as próprias esposas deles que as terão 

como rivais. Helena é acusada por todos como a responsável pela guerra e 

pela morte dos guerreiros troianos e dos gregos que tombaram em Troia. A 

rainha Hécuba, viúva de Príamo, demonstra um ódio intenso a sua pretensa 

nora, e aconselha Menelau a matá-la imediatamente, lavando sua honra. 

Menelau demonstra certa animosidade contra Helena, mas se deixa envolver 

por sua presença bela, protelando o ajuste de contas para quando chegassem 

a Esparta. Sabemos que isso não se deu e que os dois viveram novamente 

juntos e felizes como marido e mulher, como podemos constatar na Odisseia 

de Homero.  

 Havia um mito que contava os primórdios da guerra de Troia, através do 

pomo da Discórdia, divindade que não fora convidada para a festa de 

casamento de Tétis e Peleu, os pais de Aquiles. Tal pomo se endereçava à 

mais bela deusa, sem nomeá-la, o que teria causado o atrito entre Hera, Atena 

e Afrodite, que disputaram o pomo. Zeus, o grande deus dos deuses no 

Olimpo, teria passado a responsabilidade do julgamento a Páris, o príncipe 

troiano, que escolhera a deusa Afrodite como a mais bela deusa, por sua oferta 

do amor da mais bela mulher, Helena de Esparta, esposa de Menelau. 
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3 O desenredo de Eurípides 

Depois de tê-la ofendido duramente nas peças As troianas e Hécuba, 

como a responsável pela destruição de Tróia, Eurípides tenta se desculpar, 

trazendo uma Helena de outra versão do mito. Ela não teria ido a Tróia com 

Páris, mas o seu eidolon é que foi, enganando a todos. Helena mesma tinha 

ficado presa no Egito, onde o rei queria desposá-la à força, e Menelau, 

voltando da guerra, a encontra, reconhecem-se e voltam para Esparta. O poeta 

Estesícoro teria composto uma retratação a Helena, negando sua ida a Troia. 

No Fedro 243 a – b, Sócrates, querendo purificar-se por ter proferido um 

discurso sobre Eros, sem considerá-lo um deus, uma vez que afirmou que ele 

era fonte de males para os homens, diz: 

 

Por isso amigo, preciso purificar-me. Para os que cometem 
pecado de mitologia, há uma purificação antiga que passou 
despercebida a Homero, não, porém, a Estesícoro. Privado da 
vista, por haver injuriado Helena, não lhe escapou, como a 
Homero, a causa de semelhante fato; por freqüentar as Musas, 
reconheceu-a e de pronto compôs os versos:  

 

   Foi mentira quanto eu disse. 
   Nunca subiste nas naves 
   De belas proas recurvas, 
    Nem no castelo de Tróia 
   Jamais pisaste algum dia. 

 

Havendo escrito nesse estilo toda a denominada Palinódia ou 
Retratação, imediatamente recuperou a vista. (PLATÃO, 1975)  

  

 A tragédia Helena apresenta uma rainha inocente de tudo que a 

culpam, pois ela se encontra no Egito desde o rapto de Páris. Ela teria sido 

levada por Hermes, uma vez que os deuses queriam destruir Troia, pela 

impiedade do seu príncipe. A heroina aparece como suplicante no túmulo do 

antigo rei do Egito, Proteu, que a protegia em vida; mas este tendo morrido, 

seu filho Teoclímeno assumira o trono e queria casar-se com Helena à força. 

Menelau chega ao Egito, após a tomada de Troia, e encontra-se com Helena, 

reconhecem-se, no entanto ele não acredita na sua história, porque traz 

Helena em sua nau, tendo-a resgatado na cidade de Príamo. A chegada de 

um mensageiro confirma a versão da rainha, quando descreve o 
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desaparecimento da Helena que estava com eles, como uma nuvem que se 

desfez diante dos olhos de todos ali.   

Helena é o meu nome. E os males que sofro 
Passo a contar-vos. Três deusas, em disputa pela beleza, 
Chegaram a uma gruta do Ida, junto de Alexandre, 
Hera, Cípria e a virgem filha de Zeus, 
Por desejarem obter o prémio de formosura 
E à custa da minha beleza, se é beleza o que causa desgraça, 
Cípria, ao prometer que Alexandre comigo casaria, 
Vence. Então Páris, abandonando os estábulos do Ida, 
Chega a Esparta, seguro de que teria o meu leito. 
Mas Hera, despeitada por não haver vencido as outras deusas, 
Encheu de vento as minhas núpcias para Alexandre 
E dá-lhe não a minha pessoa, mas uma imagem viva, 
Em tudo semelhante a mim, que formou de bruma, 
E entrega-a ao filho do rei Príamo. E julga que me tem, 
Vã ilusão, já que me não possui.  (EURÍPIDES, 2005: 22-36) 

 

O desenredo de Eurípides em Aristófanes 

 

   Aristófanes, em Tesmoforiantes de 411 a. C., encenada um ano após 

a representação de Helena de Eurípides, traz o próprio tragediógrafo como 

personagem. Eurípides junto com um parente já velho vão à casa de Agatão, 

outro poeta trágico, pedir auxílio, para se defender diante das mulheres. É que 

elas estavam se reunindo naquele dia no Tesmofórion, templo dedicados às 

deusas Tesmóforas, Deméter e Core, onde só entravam mulheres. Como 

Eurípides encenava tragédias falando mal das mulheres, de acordo com a 

comédia, por revelar aos homens os segredos femininos, elas resolveram 

matar o poeta inimigo do gênero feminino. Agatão era efeminado, por isso não 

teria problemas de ingressar no Tesmofórion e fazer um discurso em defesa 

de seu colega tragediógrafo. Mas ele se recusa, pois não quer atrito com as 

mulheres. O parente, então, é transformado em mulher por Eurípides que usa 

os trajes de Agatão. Ele ingressa no templo  feminino e discursa em defesa de 

Eurípides, falando de muitos outros vícios femininos não mencionados pelo 

tragediógrafo em suas peças, irritando ainda mais as mulheres, que, em 

seguida, ficam sabendo por Clístenes, outro efeminado da época, da 

existência de um espião de Eurípides infiltrado no Tesmofórion. O Parente é 

descoberto e preso, passando a recitar versos da Helena de Eurípides e 

fazendo-se da própria, uma vez que estava com trajes femininos e diante de 
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um altar. Notemos a transformação feminina do parente e a citação do texto de 

Eurípides: 

 
 

PARENTE DE EURÍPIDES 
Estou vesgo de esperar e ele nada. 
qual seria mesmo o empecilho? Não há como 
não se envergonhar do Palamedes  por ser frio. 
Com que peça então eu poderia trazê-lo? 
 Eu sei; imitarei a recente Helena.      
De todo modo um vestido feminino está à mão.  
 
PARENTE DE EURÍPIDES   (como Helena) 
Do Nilo eis as ondas de belas virgens,     
do rio que no lugar da chuva divina do alvo Egito 
a planície molha para o povo de caldas a arrastar.   
 
PARENTE DE EURÍPIDES  
Minha pátria é uma terra não sem nome, 
 Esparta, e meu pai é Tíndaro. 
 
PARENTE DE EURÍPIDES 
Helena fui chamada. 
 
PARENTE DE EURÍPIDES    
Muitas almas por mim pereceram nas correntes 
do Escamandro. (ARISTÓFANES, s/ data: 846-864. Nossa tradução) 

 
  

A seguir, Eurípides aparece de Menelau: 
 

 PARENTE DE EURÍPIDES    
E eu estou aqui. E o  meu infeliz esposo 
Menelau de  modo nenhum se  aproxima. 
Por que então ainda vivo? 
 
 PARENTE DE EURÍPIDES    
Mas algo vem para afagar meu coração; 
não me enganes, ó Zeus, com a esperança que vem. 
 
EURÍPIDES  (como Menelau) 
 Quem destas sólidas mansões tem o poder, 
que estrangeiros receberia pelo mar salgado 
 fatigados em uma tempestade e naufrágios? 
          
PARENTE DE EURÍPIDES 
 De Proteu é este palácio. 
               
 EURÍPIDES   
  A que país aportamos no navio? 
 
 PARENTE DE EURÍPIDES    
 Egito. 
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 EURÍPIDES     
 Ó miserável, até onde navegamos.  
(ARISTÓFANES, s/ data:  866-879. Nossa tradução)    

  

 Depois imita Andrômeda, personagem da peça homônima de 

Eurípides representada no mesmo concurso que Helena. Após tais paródias, 

Eurípides faz as pazes com as mulheres e promete nunca mais falar mal delas 

em suas tragédias. Percebemos que as peças escolhidas por Aristófanes 

fazem o papel de discursos de retratação para com as ―helenas‖ antes mal 

faladas pelo tragediógrafo.  

 

Os desenredos de Guimarães Rosa, Eurípides e Aristófanes 

  

 Se observarmos de perto o conto de Guimarães Rosa, veremos que o 

desenredo é executado com algumas imagens que se assemelham ao eidolon 

de Eurípides, que se esvai como uma nuvem. A Helena da tragédia fala muito 

de sua fama como  a responsável por todo o mal de que a culpam na Grécia 

inteira.  Tal eídolon seria a representação dessa fama, que a destrói, assim 

como para a mulher de Jó Joaquim, o Menelau dessa história, é o falatório do 

povo que deve se esvair: ―total o transato desmanchava-se, a anterior 

evidência e seu nevoeiro‖, ―é de notar que o ar vem do ar‖. ―Nunca tivera ela 

amantes! Não um. Não dois.‖   

           Interessa-nos também apontar as imagens de navegação utilizadas 

pelo poeta que poderia estar dando pistas de sua fonte primeira: ―Voando o 

mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento‖; ―Todo abismo é navegável a 

barquinho de papel‖; ―Mas, no frágil da barca, de novo respeitado, quieto‖. Há 

referências a Ulisses, versão latina do grego Odisseu, herói da guerra de 

Troia; o verbo platonizava; a lógica de Aristóteles. A maior intensidade da 

semelhança está mesmo nas figuras do ato de falar e ouvir, através do ar, do 

vento, para ―descaluniar‖ a esposa:  

 

Nunca tivera ela amantes! Não um. Não dois. Disse-se e dizia 
isso Jó Joaquim. Reportava a lenda a embustes, falsas lérias 
escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-a, obrigava-se por tudo. 
Trouxe à boca-de-cena do mundo, de caso raso, o que fora tão 
claro como água suja. Demonstrando-o, amatemático, 
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contrário ao público pensamento e à lógica, desde que 
Aristóteles a fundou. (BOWIE, 1996:556) 

 
  
 Outro aspecto de Desenredo muito interessante e compatível com a 

nossa associação a Eurípides e Aristófanes são as referências à criação teatral 

e poética do enredo e desenredo dessa história: ―Trouxe à boca-de-cena do 

mundo‖; ―Do narrador a seus ouvintes‖; ―Proibia-se de ser pseudopersonagem, 

em lance de tão vermelha e preta amplitude‖; a presença do povo como um 

coro de comédia ou tragédia: ―Tudo aplaudiu e reprovou o povo, repartido‖. 

Vemos o ato de criação na própria atitude de Jó Joaquim, que recria 

desconstruindo o enredo de traição de sua amada esposa. Em Helena 

Eurípides faz a protagonista encenar um teatro para enganar o rei do Egito e 

fugir com Menelau; em Tesmoforiantes, como vimos acima, o parente de 

Eurípides utiliza as peças do tragediógrafo como meio de salvação, para fugir 

do Tesmofórion. 

 O desenredo de Guimarães Rosa faz parte de seu livro Tutaméia: 

terceiras estórias, que contém um prefácio de abertura (e mais três outros 

intercalados ao longo da obra) dedicado ao cômico: ―Não é o chiste  rasa coisa 

ordinária; tanto seja porque escancha os planos da lógica, propondo-nos 

realidade superior e dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento.‖ 

Tais prefácios parecem cumprir a função das parábases de Aristófanes, 

representante maior da comédia antiga grega, funcionando como articuladores 

entre as quarenta estórias; como espaço de debate acerca da criação, 

natureza e função da poesia; como o espaço de confluência de autor, 

personagem e receptor; e o encontro de construção de sentido, como sugere 

Jacqueline Ramos em ―Tutaméia: comicidade e representação‖, apresentada 

em 2008, durante o XI Congresso Internacional da ABRALIC, na Universidade 

de São Paulo, onde afirma que a parábase é ―elemento da comédia clássica 

que Rosa conhecia e procurava incorporar‖. A parábase foi parte integrante da 

comédia antiga, era o momento em que os atores saiam de cena, o coro 

retirava a máscara, avançava em direção aos espectadores e falava em nome 

do poeta cômico e em seu próprio nome, estabelecendo uma pausa na ação 

dramática, e fazendo uma revisão temática da peça, censurando os cidadãos e 

fazendo o auto-elogio e crítica aos seus rivais.   
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 Ainda segundo Ramos (2008), em Tutaméia ―a perspectiva cômica se 

infiltra em vários planos e cumpre inúmeras funções. Uma delas seria a de 

revelar o engano de raciocínios e valores viciados, já que alarga as 

possibilidades de representação ao incorporar ―outras lógicas‖, normalmente 

banidas do pensamento sério.‖ Tomando tais considerações para análise das 

duas releituras do mito de Helena, que também era uma prática sofística como 

nos confirma o Elogio de Helena de Górgias, podemos concluir que Guimarães 

Rosa sugere concordar com a crítica de Aristófanes a Eurípides em 

Tesmoforiantes. Trata-se de estabelecer os limites da tragédia em relação à 

comédia, já que Eurípides parece introduzir elementos cômicos na sua 

tragédia, ao encenar o desenredo do mito tradicional do rapto de Helena. 
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Representações do Brasil no conto “Minha Gente” 
 

Anapaula de Almeida 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
Abordar grandes autores de obras canônicas é tarefa sempre difícil, pois 

elas trazem consigo uma vasta fortuna crítica de leituras com perspectivas das 

mais variadas, às vezes com polêmicas (abertas ou veladas), compondo uma 

rede de opiniões e julgamentos que acabam por se imprimir ao texto. A 

abertura e a complexidade da obra rosiana sempre possibilitam novas leituras, 

mesmo que não concordem por completo ou mesmo que sejam conflitantes em 

alguns aspectos com as leituras feitas pela recepção crítica. 

Os trabalhos que compõem a fortuna crítica rosiana tem apontado que 

as obras de Guimarães Rosa possibilitam fazer um mergulho no Brasil. Nosso 

objetivo é fazer uma investigação literária buscando verificar e demonstrar que 

a estrutura do conto ―Minha gente‖ parece abrigar esteticamente a estrutura 

social, a política e a cultura popular do Brasil rural no período de nossa 

Primeira República. Consideramos que o apresentado por Roncari (2004) 

acerca dos contos ―São Marcos‖ e ―Traços Biográficos de Lalino Salãthiel ou A 

volta do marido pródigo‖ seja um farol norteador para atingirmos o nosso fim. 

Nesta perspectiva, a partir das pistas encontradas e identificadas no texto 

recorreremos às informações externas – o contexto histórico e literário – e aos 

estudos propostos pelos chamados interpretes do Brasil, a fim de decifrarmos 

os enigmas, que imbricados no conto, ocultam a real dimensão da narrativa. 

A estreia de Sagarana em 1946 mexeu com toda a crítica literária 

brasileira que voltou o seu olhar para a obra que conseguia reunir o particular e 

o universal, o popular e o clássico, entretanto, após a publicação de Grande 

Sertão: veredas, em 1956, e de Corpo de Baile, do mesmo ano, a obra ficou 

um pouco à sombra. Intentou-se poucas vezes uma leitura crítica do volume, a 

maioria dos estudos que se dedicam à Sagarana pinçam duas ou três 

narrativas, esquecendo-se das demais, o que é facilitado pela própria natureza 

autônoma do conto. 

As leituras críticas tem se debruçado com veemência sobre os contos ―O 

burrinho pedrês‖ e ―A hora e a vez de Augusto Matraga‖ tidos como obras-

primas, não depositando a devida atenção à narrativa aqui escolhida para o 
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estudo. Em 1946, ano de estreia da obra, o crítico Álvaro Lins disse: ―O 

capítulo mais frágil do livro é ‗Minha gente‘, com um caso de amor colocado em 

termos de precário e pouco convincente sentimentalismo.‖ (LINS apud, 

SEIDINGER, 1998: 262) Entretanto, é preciso ter cautela na leitura de 

Guimarães Rosa, pois, como aponta Roncari (2004: 14), faz-se necessário 

analisar, decifrar e interpretar os aspectos simbólicos das obras, buscando 

manter sempre uma atitude de dúvida e desconfiança das impressões 

imediatas e aparentes, de recusa das verdades convencionadas, de procura de 

aguçamento da visão e de experimento de hipóteses e tentativas de 

comprovações. Lançamo-nos nessa busca para entender e descobrir o que o 

autor diz de fato nesse conto e como isso é dito, sendo necessário, pois, 

remetermos à questão da forma que no conto reproduz esteticamente e 

universalmente um conteúdo particular.  

Com efeito, Guimarães Rosa extrai do sertão mineiro matéria para a 

produção não só deste conto, mas de toda a sua obra, entretanto a dimensão 

regional avultada ganha amplitude nacional e universal com o elaborado 

trabalho estético feito pelo autor. 

Nas narrativas rosianas, falar de Minas Gerais é falar do Brasil e 

consequentemente do mundo. Sobre esse propósito Gilberto Amado, colega 

diplomata de Rosa, expressou: 

 [...] em Sagarana eu mergulhava o Brasil. O observador que é 
um pensador nos apontou coisas espantosas, sob o véu do 
humor, neste Brasil velho de guerra, onde a noção de bem e de 
mal [...] sofre adaptações incríveis. [...] Há mais Brasil em 
Sagarana, Brasil do mato e das vilas de onde vem o Brasil da 
cidade, os nossos chefes, os nossos literatos, os nossos juízes, 
a nossa elite, do que em tudo, ou quase tudo que eu conheci 

até o haver lido. (AMADO apud RONCARI,  2004: 30) 

 

Roncari (2004: 18) afirma que a crítica dera conta de investigar e 

interpretar apenas duas ―camadas‖ do texto rosiano: a empírica – ―baseada na 

experiência do autor e nos seus vínculos com a tradição literária brasileira‖, 

aqui há a retomada dos temas do sertão e de seus homens, do gado, da 

grande propriedade agrária, dos conflitos decorrentes do processo de 

modernização e dos seus modos de expressão tradicionais; e a mítico-

simbólica – ―fundada na extensa leitura e erudição literária e filosófica, que 
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eram mais ou menos explicitadas, na qual ele elaborava a dimensão simbólica, 

universal e mítica das obras‖. Entretanto, uma terceira camada estava ausente 

das diversas tentativas de investigação e interpretação da obra rosiana, dando 

revestimento à ―história da vida político-institucional de nossa primeira 

experiência republicana‖. 

Roncari (2004) faz um cruzamento entre as três camadas do texto, sem 

deixar de considerar a autonomia que elas apresentam, na tentativa de decifrar 

a ficção de Guimarães Rosa, visto que, para o crítico, os assuntos da vida 

brasileira, os fatos políticos e sociais aparecem representados na figuração 

literária como um enigma a decifrar. Nossa intenção é embrenharmos no texto 

buscando fazer o mesmo proposto pelo crítico – o cruzamento entre as três 

camadas – no conto escolhido para o estudo. 

Ao confrontar os modos como grandes interpretes do Brasil veem e 

avaliam a formação sócio-política do país, Roncari (2004: 21) verificou 

proximidades da visão de Guimarães Rosa com vários deles, como Oliveira 

Viana, Sergio Buarque de Holanda, Alberto Torres, entre outros. O crítico 

adverte que o autor não as reproduziu, mas apoiou-se mais numas do que em 

outras para tratar dos assuntos da vida brasileira. Buscaremos os estudos 

desses interpretes à medida que verificarmos essa relação de proximidade 

entre eles e a narrativa de Rosa. 

O conto, narrado em primeira pessoa, traz a natureza de diário, em que 

o narrador vai relatando todos os acontecimentos à medida que ocorrem. 

Temos acesso à história pelo relato de um narrador que participa dela, 

portanto, a partir de uma visão bem próxima de sua experiência, 

consequentemente limitada. Entretanto, o narrador fornece ao longo do conto 

certas sutilezas e algumas pistas para que o sentido mais profundo da trama 

possa ser alcançado. 

Roncari (2004: 17) observa que Rosa enfrenta um problema de ordem 

narrativa: experimenta alternativas de que lugar e de que distância narrar as 

suas histórias – do alto ou debaixo, de perto ou de longe, a partir da visão de 

que tipo de herói, próximo ou distante de sua experiência. O crítico aponta que 

o autor tem alguns elementos definidos que permanecem ao longo da sua 

obra. Um desses elementos é a internalização nas histórias de um segundo 

ponto de vista, que aparece só lateralmente, fazendo um contraponto com as 
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agruras do herói, uma espécie de sábio estoico, um sujeito que já viu e viveu 

de tudo neste mundo e não se espanta e nem espera mais nada, pois já 

aprendeu e mantém a devida distância das atrações e conflitos. 

Para chegar à fazenda do tio, parte do trajeto é feito a cavalo em 

companhia de Santana, um inspetor escolar, e José Malvino. O nobre jogo de 

xadrez é o fraco e também o forte de Santana.  O protagonista e o inspetor 

iniciam uma partida de xadrez logo no início do conto, entretanto, durante a 

partida, Santana moveu uma jogada frouxa e, não tendo o que escolher, 

resolveu interrompê-la para que pudessem continuá-la em outra oportunidade, 

quando se encontrassem novamente. Contudo, já próximo ao desfecho da 

narrativa, o protagonista recebe uma carta, na qual Santana mostra que a 

partida não estava completamente perdida para ele, sendo possível um xeque-

mate.  

Ao longo do conto, vê-se que Santana é uma personagem secundária, 

aparece lateralmente, é quem faz contraponto com as agruras do herói e 

representa o segundo ponto de vista, o sábio estoico, de que fala Roncari 

(2004). A real dimensão do conto só pode ser alcançada se a leitura seguir o 

ponto de vista dessa personagem, uma visão distante da experiência e que se 

posiciona no alto. Essa pista nos é dada pelo próprio narrador durante a 

descrição do caminho que faziam juntos a cavalo. Enquanto tinha Santana 

como companhia, o percurso exigia que subissem sempre mais e mais: 

―Cavalgamos. Subimos. Subir mais. Agora, um lançante contínuo, serra avante 

em lombo longo, escalando o espigão. E, pronto, o mundo ficou ainda mais 

claro: a subida tinha terminado, e estávamos em notáveis altitudes‖. (ROSA, 

2001: 215)1 Ambos apresentavam uma perspectiva de quem vê de cima para 

baixo: ―Em vôo torto, abrindo sol e jogando para os lados, passou um gavião 

pinhé. [...] Estava tosando ar alto, mas nós olhávamos o voo como quem se 

inclina para espiar um peixe no aquário.‖ (p. 216 – grifo nosso). A partir do 

momento que se separam, a tendência do trajeto é descer sempre: ―Mas, aí, 

começávamos a descer. Mau caminho, gretado, a pedir cuidado.‖ (p. 217) 

Consequentemente o narrador passa a ter uma visão cada vez mais próxima e 

limitada dos acontecimentos, não sendo, portanto, muito confiável: ―Descemos 

                                                        
1
 Nas próximas citações de Guimarães Rosa indicarei apenas a página, visto que todas foram 

retiradas de ROSA, Guimarães. Sagarana, 65. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
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ainda. Vadeamos um regato raso. De sombra em sombra, a estrada anoitece, 

entrando debaixo do mato, porque as árvores tecem teto. [...]. É a derradeira 

descida, pois a casa da fazenda fica num umbigo de taça.‖ (p. 221 – grifo 

nosso). A narrativa pede, portanto, que o leitor fixe o seu ponto de vista no alto 

para que veja, de cima, tudo o que se passa com os homens lá embaixo, na 

superfície da terra.  

No desenvolvimento do conto três planos interpenetram-se: o jogo de 

xadrez, o jogo do amor e o jogo político. O nobre jogo de xadrez perpassa toda 

a narrativa, é transposto tanto para o caso de amor, quanto para as práticas 

políticas, da mesma forma que os assuntos da vida privada – as estratégias 

para conquistar o ser amado e alcançar os objetivos – são transpostos para os 

assuntos da vida pública – as estratégias para ganhar as eleições. Nesta 

perspectiva, a estrutura do conto parece abrigar a constante dialética entre 

público e privado presente nas relações sociais e políticas no Brasil da primeira 

República. 

Quando chega à fazenda Saco-do-Semidouro, o narrador vê que o seu 

Tio Emílio está muito transformado e melhorado, ―pois está em cheio de corpo, 

alma e o resto, embranhado na política.‖ (p. 224). Tio Emílio é um chefe político 

que goza de grande prestígio em seu município, juntamente com o seu 

agrupamento, domina a zona das fazendas de gado e manda na metade da 

vila, é patrão de um grande número de camaradas e sua fazenda está cheia de 

agregados. O chefe político local é uma importante figura da nossa primeira 

experiência republicana e Leal foi quem melhor delineou esse tipo social:  

Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal, o elemento 
primário desse tipo de liderança é o ―coronel‖, que comanda 
discricionariamente um lote considerável de votos de cabresto. 
A força eleitoral empresta-lhe prestígio político, natural 
coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de 
dono de terras. Dentro da esfera própria de influência, o 
―coronel‖ como que resume em sua pessoa, sem substituí-las, 
importantes instituições sociais. Exerce, por exemplo, uma 
ampla jurisdição sobre seus dependentes, compondo rixas e 
desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, 
que os interessados respeitam. Também se enfaixam em suas 
mãos, com ou sem caráter oficial, extensas funções policiais, 
de que frequentemente se desincumbe com a sua pura 
ascendência social, mas que eventualmente pode tornar 
efetivas com o auxilio de empregados, agregados ou 
capangas. (LEAL, 1997: 42) 
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Não é somente Tio Emílio que está mudado, a prima do protagonista, 

Maria Irma, que em outros tempos foi sua namorada, desta vez o recebe com 

ar de desconfiança, mas é muito simpática, graciosa e linda. O narrador se 

apaixona pela prima e passa a vivenciar as formas de vida do sertão no que diz 

respeito à política, à justiça e ao amor, aprendendo o que ainda não sabia. 

O protagonista tenta ganhar o coração da prima como se estivesse 

jogando uma partida de xadrez: ―Devo mostrar-me caído, enamorado. Ceder 

terreno para depois recuperá-lo. É uma boa tática... Um gambito no peão da 

dama, como Santana diria.‖ (p. 246). Contudo, assim como na partida com 

Santana, também, no jogo do amor acaba perdendo: ―[...] Tudo saiu pior do que 

o pior que eu esperava! Maria Irma despreza a minha submissão! Tenho que 

jogar um ‗gambito de peão da Dama recusado‘...‖ (p. 247). 

No jogo do amor, a grande jogadora e estrategista é Maria Irma. Como 

se estivesse movimentando peças em um tabuleiro, ela tenta fazer com que o 

protagonista e Armanda, sua amiga, se conheçam e se casem, para que o 

caminho fique livre para ela se casar com Ramiro Gouveia, o noivo de 

Armanda. No jogo político, tio Emílio é o grande jogador, está sempre traçando 

estratégias para que possa ampliar o seu eleitorado. Numa delas, o tio acaba 

usando o sobrinho para atingir o seu adversário e conseguir ganhar as 

eleições. Tio Emílio, grande estrategista, manda o sobrinho à fazenda de Juca 

Soares, o protagonista, inocentemente, sem perceber a real intenção do tio, 

deixa a impressão de que no Saco-do-Semidouro se tem a consciência de que 

as eleições estão perdidas para os Periquitos – partido do tio.  

Tio Emílio avança, de exultado: 
 –Fez muito bem, isto mesmo é que sapo queria! Eles agora 
vão pensar que é verdade, e vão amolecer um pouco... Estou 
desanimado, qual nada!... Mas você costurou certo. E agora é 
que tudo está mesmo bom, pois se o Juca Futrica cotou prosa 
é porque as coisas para ele estão ruins... Você me rendeu um 
servição, meu sobrinho. 
Oh, céus! Até a minha inocente ida ao Juca Soares foi 
explorada em favor de manobras políticas do meu tio... (p. 252 
– grifo nosso)  

 

Com efeito, quem dominava bem as regras de uma das esferas, 

transitava facilmente para a outra, onde elas, na maioria das vezes, acabavam 

por reproduzirem-se. Maria Irma parece dominar bem as regras tanto do jogo 
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do amor quanto do jogo político. O narrador-personagem não domina bem as 

regras do jogo, no início do conto, ele enumera tudo o que já havia apreendido 

sobre a vida no sertão, entretanto ele nos antecipa: ―Mas muitas mais outras 

[coisas] eu ainda tinha que aprender.‖ (p. 209). O protagonista teria que 

aprender as regras do jogo da vida no sertão. A delineação do intelectual, o 

homem civilizado da República Velha, parece estar nesse narrador-

protagonista, um homem culto, ledor de Aristóteles e Homero, mas que se 

mantém alheio, passivo e servil diante das forças locais e oficiais 

estabelecidas. O protagonista age, muitas vezes, como um tolo, e sente-se 

deslocado diante de todos os fatos que presencia, resultando num sujeito 

manipulado pelos caprichos, pelos mandos e desmandos de quem detém o 

poder. Alberto Torres também como Rosa critica essa postura dos intelectuais 

desse período histórico: 

Intelectuais, porém, e, em geral, homens das letras, estão 
longe de ocupar a posição que lhes compete na sociedade 
brasileira. Não formam, até hoje, uma força social. A 
intelectualidade brasileira levou ao último extremo essa atitude 
de impassibilidade perante a coisa pública a que a absorção do 
espírito em estudos especulativos e o desinteresse pela vida e 
pela realidade habitou filósofos e cultores da arte. (TORRES, 
1982: 105-106) 

 

 O protagonista, mesmo presenciando a injustiça, as estratégias 

mesquinhas e sem ética aplicadas na política pelo tio, continua sendo um 

sujeito passivo, que se isola em seus pensamentos e em seu mundo de sonhos 

com Maria Irma, foge para o seu quarto ou para Três Barras, onde mora um 

outro tio, mas em momento algum, busca ver a realidade. Vejamos o que 

Holanda expõe sobre essa postura dos ―nossos homens de ideias‖:  

Ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de 
organização e coisas práticas, os nossos homens de ideias 
eram, em geral, puros homens de palavras e livros; não saíam 
de si mesmos, de seus sonhos e imaginações. Tudo assim 
conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e 
livresca, onde nossa verdadeira vida morria asfixiada. 
(HOLANDA, 2004: 163) 

As regras do jogo de xadrez são usadas para as relações estabelecidas 

entre as personagens tanto no plano familiar e sentimental – os interesses 

particulares – quanto no plano sócio-político – os interesses públicos. A não 
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distinção entre o público e o privado, entre os negócios do Estado e os da 

família, presente nas relações sócio-políticas do Brasil republicano, encontra-se 

plasmada na narrativa. Os estudos de Holanda mostram essa confusão entre 

vida pública e privada na esfera política da República Velha: 

No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo 
primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da 
urbanização [...] ia acarretar um desequilíbrio social, cujos 
efeitos permanecem vivos ainda hoje. Não era fácil aos 
detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção 
fundamental entre os domínios do privado e do público. [...] No 
Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um 
sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente 
dedicados a interesses objetivos e fundamentados nesses 
interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao longo da 
história, o predomínio constante das vontades particulares que 
encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco 
acessíveis a uma ordenação impessoal. (HOLANDA, 2004: 145 
- 146) 

 

 Ao expor sobre a formação sócio-política brasileira, Oliveira Viana, um 

dos interpretes com quem Guimarães Rosa mostra maior afinidade, verifica o 

quanto os interesses privados predominaram em detrimento dos interesses da 

coletividade: 

Desde que não há interesses comuns locais o governo local 

não tem função própria. Instituído, transforma-se naturalmente 

em órgão de interesses privados, arma poderosíssima, posta 

imprudentemente nas mãos dos caudilhos de aldeias. É o que 

as nossas ásperas e quase sempre sangrentas lutas de 

campanário pela posse das câmaras nos tem, à saciedade, 

povoado. Em belos livros, temos vivido a ler que os municípios 

são ‗a pedra angular da democracia‘, as ‗células da vida 

pública‘. Há um século estamos repetindo isso com convicção, 

com entusiasmo e belas imagens. [...] Entretanto, para nós a 

verdade é outra. [...] Em síntese: o povo brasileiro só organiza 

aquela espécie de solidariedade, que lhe era estritamente 

necessária e útil – a solidariedade do clã rural em torno do 

grande senhor de terras. Todas essas outras formas de 

solidariedade social e política [...] são, entre nós, ou meras 

entidades artificiais e exógenas, ou simples aspirações 

doutrinárias, sem realidade efetiva na psicologia subconsciente 

do povo. (VIANA, 2000: 1.127-1.128) 
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Roncari (2004: 51) ressalta que em ―Lalino Salãthiel ou A volta do 

marido pródigo‖ a atividade política se deformou e contrastou com a ideia que o 

pensamento clássico tinha dela: ―Para Aristóteles, ela era uma atividade 

essencialmente generosa, que retirava o sujeito da busca dos interesses 

privados para voltá-lo aos públicos e gerais [...], sendo esse o fundamento do 

que o discurso bacharelesco da época chamava de ―espírito público‖. Para o 

crítico a refração e a deformação da ação política ocasionam a perda do 

verdadeiro sentido dela e a confusão entre público e privado resulta na perda 

da ética, de modo que se tolera qualquer tipo de transgressão. Em ―Minha 

gente‖ tanto o tio quanto a prima violam as regras éticas para alcançarem os 

seus objetivos pessoais, numa subversão final de valores tanto na vida privada 

quanto na vida pública. O chefe político, homem bom, chefe de família, não vê 

no ato de que resulta a morte do camarada Bento Porfírio mais do que a perda 

de um voto, e para não perder mais um, esconde o assassino dos soldados até 

as eleições. Maria Irma articula toda a situação para que ela possa se casar 

com o noivo da amiga. Nesse sentido, depreende-se do conto que público e 

privado se articulam solidamente, as mesmas estratégias usadas pelas 

personagens nas relações pessoais são transferidas para as relações 

coletivas. 

A organização política no Brasil da Primeira República era composta por 

duas estruturas hierárquicas ou sistemas de compromissos conhecidos como 

―política dos governadores‖ e ―coronelismo‖. Leal é quem melhor descreve o 

funcionamento do sistema político da nossa primeira experiência republicana: 

Despejando seus votos nos candidatos governistas nas 

eleições estaduais e federais, os dirigentes políticos do interior 

fazem-se credores de especial recompensa, que consiste em 

ficarem com as mãos livres para consolidarem sua dominação 

no município. Essa função eleitoral do ―coronelismo‖ é tão 

importante que sem ela dificilmente se poderia compreender o 

do ut des que anima todo o sistema. O regime federativo 

também contribuiu, relevantemente, para a produção do 

fenômeno: ao tornar inteiramente eletivo o governo dos 

Estados, permitiu a montagem, nas antigas províncias, de 

sólidas máquinas eleitorais, essas máquinas eleitorais estáveis, 

que determinaram a instituição da ―política dos coronéis‖, 

repousavam justamente no compromisso ―coronelista‖. LEAL, 

1997: 279) 



163 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

 No âmbito municipal, as pequenas realidades locais formavam as suas 

contrapartidas e dependiam das esferas mais altas do poder, o que resultava 

num compromisso entre um sistema e outro. Para apontar os traços principais 

do ―coronelismo‖ e as origens dessa forma de organização que, apesar de 

atuar no reduzido cenário do governo local, projeta suas consequências sobre 

toda a vida política do país, recorremos, mais uma vez, a Leal, quem melhor 

apontou os traços principais do ―coronelismo‖: 

[...] Seu habitat são os municípios do interior, o que equivale a 

dizer os municípios rurais, ou predominantemente rurais; sua 

vitalidade é inversamente proporcional ao desenvolvimento das 

atividades urbanas, como sejam o comércio e a indústria. 

Consequentemente, o isolamento é fator importante na 

formação e manutenção do fenômeno. Significando o 

isolamento ausência ou rarefação do poder público, apresenta-

se o ―coronelismo‖, desde logo, como certa forma de incursão 

do poder privado no domínio político. Daí a tentação de 

considerarmos puro legado ou sobrevivência do período 

colonial, quando eram freqüentes as manifestações de 

hipertrofia do poder privado, a disputar atribuições próprias do 

poder instituído. Seria, porém, errôneo, identificar o 

patriarcalismo colonial com o ―coronelismo‖, que alcançou sua 

expressão mais aguda na Primeira República. [...] O 

―coronelismo‖ pressupõe, ao contrário, a decadência do poder 

privado e funciona como processo de conservação do seu 

conteúdo residual. Chegamos, assim, ao ponto que nos parece 

nuclear para conceituação do ―coronelismo: este sistema 

político é dominado por uma relação de compromisso entre o 

poder privado decadente e o poder público fortalecido. (LEAL, 

1997: 275-276) 

 

Apesar de suprimir o termo ―coronelismo‖ de suas narrativas, Guimarães 

Rosa parece delinear nesse conto os meandros políticos de nossa primeira 

experiência republicana: ação política exercida em função dos interesses 

privados, que se volta para a busca dos benefícios pessoais. ―Minha gente‖, 

assim como os demais contos de Sagarana, abriga um contexto histórico 

preciso, a Velha República, momento em que ação política no interior do país 

está centralizada nas mãos dos coronéis, um sistema de governo que 

apresenta resquícios, do patriarcalismo colonial: 
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Política sutilíssima, pois ele [tio Emílio] faz oposição à 

Presidência da Câmara no seu município (n°1), ao mesmo 

tempo que apóia, devotamente, o Presidente da Câmara do 

município vizinho a leste (n°2), cuja oposição trabalha 

colegiada com a chefia oficial do município n°1. Portanto, se é 

que bem entendi, temos aqui duas enredadas correntes 

cívicas, que também disputam a amizade do situacionismo do 

grande município ao norte (n°3). Desta tapizonga, em 

estabilíssimo equilíbrio, resultarão vários deputados estaduais 

e outros federais, e como as eleições estão próximas, tudo vai 

muito intenso e muito alegre, a maravilhas mil. (p. 224) 

 

A organização política que aparece no conto manifesta num plano mais 

fundo e eficiente o jogo dialético entre público e privado, funcionando como 

correlativo do que se manifesta na política da nossa primeira experiência 

republicana. A dialética privado e publico é um princípio válido de 

generalização que organiza em profundidade tanto os fatos da política rural no 

momento da nossa Primeira República quanto os fatos da política no ambiente 

rural descrito no conto, sendo ao mesmo tempo real e fictício – dimensão 

comum onde ambos se encontram e que explica tanto um quanto outro.  

Posicionamo-nos ao lado de Roncai (2004: 20) quando ele diz que vê 

em Rosa um interprete do nosso país, embora muito peculiar, visto que sem se 

descuidar dos nossos costumes privados, os da vida familiar e amorosa, 

procurou integrar a eles também os da vida pública, o que deu a sua ficção a 

dimensão de uma representação do Brasil, muito mais realista do que se 

poderia supor. 

Em Sagarana, Guimarães Rosa experimenta várias formas arcaicas da 

narrativa – os contos ―da carochinha‖, os contos de fada, das vidas dos santos, 

causos folclóricos, causos de assombração e superstição – ao mesmo tempo 

em que acompanha todos os avanços da literatura moderna. Entretanto, o 

autor parecia não aceitar muitas atitudes dos modernistas, principalmente a 

ruptura com a tradição, como a literatura clássica.  

Em ―Minha gente‖, o autor traz a presença da cultura popular já no 

recorte da matéria com a qual irá trabalhar: o espaço rural, sua forma de 

organização e suas formas de vida – estratos responsáveis pela formação da 

nação. Ao longo do conto, provérbios, ditados populares e subestórias que 
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tratam dos costumes, do folclore, do comportamento, das superstições do 

homem do sertão vão entrecortando a narrativa. Na maioria das vezes, todas 

essas manifestações são usadas para antecipar ou sintetizar os 

acontecimentos que virão. Um dos traços marcantes de Sagarana é o uso de 

epígrafes, o autor usa provérbios, trechos de canções ou de ditados populares 

que não funcionam como mero adereço, pois são cheios de significação, 

trazem uma síntese ou um comentário da narrativa que introduzem. 

Entretanto, como aponta Roncari (2004: 16), em Guimarães Rosa, atrás 

do popular esconde-se o clássico, ambos não se opõem, mas se 

compreendem. O crítico informa que esse modo de entendimento do clássico, 

como forma integrativa do seu contrário, é dado por um dos interpretes do 

Brasil, Alceu Amoroso Lima: ―o clássico e o romântico não se opõem. 

Sucedem-se. O clássico não é a negação do romântico, e sim a incorporação 

do romântico‖ (LIMA apud RONCARI, 2004: 16).  Nesta perspectiva, Rosa 

parece ter assumido nos textos o diagnóstico – o ―problema da assimilação‖ – e 

aceito a proposta de solução para o problema – ―a harmonização das forças 

contrárias‖ – exposta pelo interprete. 

A seguinte questão é levantada por Roncari (2004: 113): se essa volta e 

mergulho nas particularidades da cultura popular fossem pertinentes, como 

salvar os temas e os elementos da mitologia clássica greco-romana, que 

tinham sido desprezados pelos modernistas? Na perspectiva do crítico, ao 

analisar o conto ―São Marcos‖, a solução encontrada por Rosa foi justamente a 

harmonização entre a tradição clássica greco-romana e a cultura popular. 

Guimarães Rosa tenta resgatar o clássico, reentranhando nas 

narrativas, a mitologia greco-romana. No conto ―Minha gente‖, o universo 

sertanejo traz similaridade com o universo mítico. Nesta perspectiva, na história 

de amor vivida pelos personagens prevalece a força do destino. 

Ao longo da narrativa, aparecem várias referências a Homero e à 

Odisséia. Antes de dar início ao percurso, a cavalo, em direção à fazenda de 

Tio Emílio, o protagonista faz uma citação da Odisséia, de Homero: ―Vamos! 

Partamos! Já Circe, a venerável, me advertiu!...‖ (p. 211) Quando Santana 

resolve interromper a partida de xadrez o narrador faz novamente referência ao 

autor grego e sua obra: 
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[...] Santana, ledor de Homero e seguidor de Alhókin, também, 
como um e outro, cochilou. Moveu uma jogada frouxa, e agora 
não tem o que escolher. Ou compromete a posição de seu rei, 
ou perde uma peça, porque um bispo e um cavalo poderão ser 
atacados, em forquilha, por um peão branco. Referve a 
confusão, nos paços de Ítaca. (p. 212) 

 

O nobre jogo de xadrez se desenrola ao longo da trama e absorve o 

processo da narrativa. A Fazenda Saco-do-Semidouro parece estar associada, 

portanto, ao espaço do tabuleiro de xadrez e à cidade grega de Ítaca. Algumas 

personagens, como Maria Irma e Tio Emílio agem como se estivessem 

movimentando peças em um tabuleiro, outras, como o protagonista, são 

passivos e se deixam levar pelos acasos do destino. Entretanto, o destino de 

todos os personagens parece estar nas mãos dos deuses, assim como a vida 

das personagens da Odisséia. 

Maria Irma pode ser associada às figuras míticas de Penélope, aquela 

que recusa pretendentes e elabora um plano para que possa esperar pela 

vinda de seu amado, e de Circe, a feiticeira, que encanta o protagonista com o 

seu olhar, a sua beleza e sua amabilidade. O narrador-personagem parece 

estar associado à figura de Telêmaco, aquele que sai de viagem para adquirir 

mais conhecimento. Na carta que Santana envia ao protagonista para mostrar 

o possível xeque-mate na partida interrompida, o inspetor chama o narrador de 

―moço Telêmaco‖. 

Após receber a carta, o protagonista decide voltar imediatamente para a 

fazenda do tio, onde conhecerá Armanda, com quem está destinado a se 

casar. O encontro com Armanda é tramado por Maria Irma, porém ocorre ao 

acaso, como um acontecimento que está marcado pelo destino. ―A estrada do 

amor, a gente já está mesmo nela, desde que não pergunte por direção nem 

destino. E a casa do amor – em cuja porta não se chama e não se espera – 

fica um pouco adiante.‖ (p. 258). Essa passagem da narrativa já nos adianta 

que não é com Maria Irma que o protagonista casará, mas com quem ainda 

não havia aparecido na história, pois o amor fica um pouco mais adiante, fica 

em Armanda. O narrador-personagem vive, portanto, um processo de 

aprendizagem sobre o destino humano. 
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Com essas breves reflexões, diríamos que em ―Minha gente‖ há o que 

Candido (2004: 31) chama de estrato universalizador, em que aparecem 

arquétipos válidos para a imaginação de um amplo ciclo de cultura e há o 

estrato universalizador de cunho mais restrito, onde aparecem representações 

da vida capazes de estimular a imaginação de um universo menor dentro deste 

ciclo, o brasileiro.  
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Olhares sobre o regionalismo literário brasileiro:  
uma perspectiva de estudo 

 
André Tessaro Pelinser 

UCS1 
 
 

No poet, no artist of any art, has his complete meaning 
alone. T.S. Eliot (1950: 49) 

 

 Durante os dois anos de estudo da obra Sagarana, de Guimarães Rosa, 

no mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade, investigamos sobre as 

problemáticas da regionalidade e da universalidade, tentando não assumir 

aquela como tributária de certa ultrapassagem para atingir a dimensão desta. 

Nesse processo, identificamos na historiografia e na tradição crítica brasileira 

uma sutil, mas sempre presente, necessidade de expurgar a marca do regional 

de determinados textos, como se essa pecha configurasse, per se, um 

demérito qualitativo. Em tais posturas críticas, é comum vermos a reflexão 

sobre o caráter regional das ―grandes obras‖ acompanhada de um ―mas‖, uma 

onipresente ressalva que visa separar o contexto no qual a narrativa deita 

raízes de uma dimensão simbólica de algum modo universalizante, cuja 

expressão ela porventura alcance. 

É importante frisar, no entanto, que a nosso ver a questão não se coloca 

no âmbito salvacionista, como se todas as obras regionais ou regionalistas 

atingissem a mesma fatura estética dos meios expressivos. O fulcro da 

discussão se ancora, na realidade, na avaliação dos meios e argumentos 

críticos utilizados na emissão de juízos de valor não raras vezes apressados e 

taxativos, de modo que certos aspectos de certas obras sejam priorizados em 

detrimento de outros. Nosso grifo, aqui, foi intencional, porque se refere às 

escolhas da crítica, um ente que muitas vezes é apreendido como algo 

invisível, superior, de difícil identificação em suma. Porém, nunca é demais 

recordar que ele é constituído por sujeitos imbuídos de determinados valores e 

formações, inseridos em um meio social onde circulam um imaginário e as 

instâncias do poder simbólico que ele traz em si. Dessa forma, muito embora 

                                                        
1
 Mestre em Letras, Cultura e Regionalidade. 
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não coloquemos em dúvida a eficiência com que, por exemplo, Guimarães 

Rosa resolveu a questão poética do regionalismo em relação à solução 

encontrada por Coelho Neto, é oportuno que consideremos algumas das 

definições difundidas em nossa historiografia, que, a sua maneira, priorizaram 

facetas muito particulares das obras filiadas à tradição regionalista. 

Se pudermos considerar que Guimarães Rosa verte em palavras o 

sertão – esse espaço seminal em nossas letras – sem romper com seus 

antecessores, mas, pelo contrário, apropriando-se do percurso por eles até 

então efetuado, devemos também compreender que o autor sugere um modo 

de representação regional que, se num primeiro momento é revolucionário, 

logo é legitimado pela crítica e inserido no cânone literário, tornando-se 

clássico, como aponta Ygor Raduy (2006:73). Apesar de o escritor não ter sido 

considerado uma unanimidade quando de seu surgimento, a valorização de 

elementos tidos como universalizantes em lugar daqueles que o aproximam de 

seus pares locais foi logo responsável por alçá-lo à categoria dos nossos 

grandes narradores, à qual, certamente, o autor pertence. Entretanto, se 

pensarmos por analogia, vale atentar para o fato de que a seleção de aspectos 

positivados raramente inclui a dimensão regional de sua obra, cuja presença é 

seguidamente, para dizer o mínino, subvalorizada. Por outro lado, no caso de 

um Coelho Neto, a atenção crítica recai sobremaneira na questão da região 

representada, mas desconsiderando sua regionalidade ou as problemáticas 

sócio-históricas que daí possam emergir, para destacar um resultado artístico 

que, na perspectiva de um determinado padrão de julgamento, nunca é 

alcançado. Há, parece, uma mistura entre análises de ordem estética com 

categorias sociológicas, feita segundo premissas não explicitadas, como 

veremos adiante. 

Por ora, à guisa de delimitação conceitual, atentamos, aqui, para a 

construção e a função da regionalidade no texto literário, apreendendo-a, na 

esteira do que postula José Clemente Pozenato (2003:149–157), enquanto 

rede ou feixe de relações particularizadas pelos elementos de uma dada 

cultura. Entendemos que, nos processos culturais, a dinâmica entre os 

elementos do imaginário e a sociedade expressa determinados modos de ser, 

fazer, pensar e agir, em resumo, um ethos imprescindível à articulação de suas 

representações simbólicas, de modo que a ele estão visceralmente ligadas as 
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manifestações identitárias que escrevem a região. Essa perspectiva torna-se 

relevante a partir do momento em que consideramos o regionalismo literário 

justamente como o movimento que, numa dialética da palavra, se baseia na 

dinâmica de tais processos e busca a melhor poética e destreza temática para 

expressá-los. Sua objetivação, portanto, surge na literarização da região2, que, 

para Jürgen Joachimsthaler (2009:35;41), ocorre quando uma regionalidade 

está indelevelmente inscrita em um texto e pode ser fruto, não raras vezes, da 

necessidade de documentar determinada cultura, gerando uma imagem 

consciente da região representada. Porém, deve-se notar que os modos de 

literarizar e os interesses expressivos variam diacronicamente, tornando 

imprudentes os posicionamentos críticos que avaliam o passado a partir dos 

gostos e postulados de sua própria época, como muitas vezes parece ser o 

caso da crítica literária brasileira posterior ao Modernismo de 1922. 

Está claro, ainda, que, em se tratando de gênese artística, a porção 

consciente do trabalho não deixa de congregar conteúdos inconscientes, uma 

vez que sua elaboração passa por aquilo que T. S. Eliot (1950:53–54) definiu 

na bela analogia da mente criadora como um catalisador que atua a partir de 

emoções e sensações, ressignificando a realidade. O mesmo autor, refletindo 

sobre a presença do rouxinol na poesia de Keats, conclui que, muito embora os 

sentimentos expressos por ela talvez não possuam nenhuma relação em 

particular com o pássaro, ele encerra algo relevante para que a síntese poética 

seja desencadeada (ELIOT, 1950:56). Nessa linha, na literatura que aqui 

analisamos desponta como elemento estimulante justamente a região, esse 

espaço que é também umbilical e simbólico, no dizer de João Claudio Arendt 

(2010:187–189), e que catalisa o processo de criação de escritores tão 

diversos como Alencar e Coelho Neto, vivendo na então capital Rio de Janeiro, 

ou Guimarães Rosa, distanciado de seus Gerais, percorrendo o mundo. Essa 

ligação com um lugar do passado, presente na biografia de grande parte dos 

regionalistas, figura então como momento essencial na sua demiurgia da 

palavra, palco que transpõe os dramas da realidade imediata a um universo 

                                                        
2
 Para aprofundamento teórico acerca dos conceitos de literarização da região, regionalização 

da literatura e subdivisões para o estudo das chamadas literaturas regionais, ver os três 
primeiros números da revista Antares (Letras e Humanidades), em: 
http://www.ucs.br/ucs/tplRevistaLetras/posgraduacao/strictosensu/letras/revista  

http://www.ucs.br/ucs/tplRevistaLetras/posgraduacao/strictosensu/letras/revista
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sintetizado na arte, de forma que sua existência não pode ser tomada como 

algo dado ou mera ambientação. 

Como um dos resultados desse ato inventivo, desponta a idiossincrasia 

de cada escritor, cuja incumbência, para Jorge Luis Borges (2005:131–134), é 

não só a particularização do autor, como também a possibilidade de comunicar 

sua obra com outras que a precederam, já que, depois de conhecê-la, 

alteramos nossa forma de ver e ler o passado, identificando diálogos que 

seriam, a princípio, improváveis. Ora, parece evidente a relevância que assume 

um elemento com a capacidade de singularizar um autor, tal como são as 

posições de um Riobaldo ou um Blau Nunes frente à região na qual se 

inserem, ou o sertanejo telúrico de Euclides da Cunha, em simbiose com a 

terra pedregosa. É uma visão do mundo diluída no espaço simbólico da região, 

sem o qual ela não poderia se constituir. Todavia, a esta questão retornaremos 

oportunamente, pois, antes disso, faz-se necessária uma reflexão acerca das 

linhas teóricas concernentes ao regionalismo na Literatura Brasileira. 

Cabe considerar, inicialmente, que as próprias ideias de regionalismo ou 

de obras literárias regionalistas são veiculadas através de imprecisões 

conceituais, como se estivessem dadas a priori e não necessitassem de 

maiores explicações. Desse modo, encontramos posturas críticas de 

intelectuais renomados como Alfredo Bosi, para quem ―os regionalistas típicos 

esquivaram-se aos problemas universais, concentrando-se na estilização de 

seus pequenos mundos de província, cujo passado continuava virgem para a 

literatura brasileira‖ (1967:56), sem uma sistematização do que vem a ser um 

―regionalista típico‖ ou mesmo os ―problemas universais‖. Da forma como a 

questão é colocada, parece haver uma garantia de que, se o escritor selecionar 

as referidas questões universais, sua obra necessariamente também atingirá 

este status. Ora, os dramas que se propõem a representar os nossos 

regionalistas, baseados num contexto particularizado com o qual seguidamente 

travam alguma relação afetiva, seriam forçosamente menos universais do que 

aqueles de um microcosmo da Rio de Janeiro literarizada por Machado de 

Assis, para ficar apenas no terreno nacional? 

Essa linha teórica culmina, anos mais tarde, em uma confusão 

taxonômica, quando, em sua História concisa da Literatura Brasileira, Bosi 

postula que ―já se incorporaram à nossa consciência literária o alto 
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regionalismo crítico de Graciliano Ramos e a experiência estética universal do 

regionalista Guimarães Rosa‖ (2002: 208). Enquanto anteriormente definia-se o 

escritor regionalista como aquele que se esquivava à problemática universal, 

agora Guimarães Rosa surge, en passant, enquadrado nessa classificação, a 

despeito de uma reflexão sobre o termo. Afinal, seria Rosa menos regionalista 

do que os assim chamados ―regionalistas típicos‖? Já Graciliano aparece 

vinculado a um alto regionalismo, mesmo não se encaixando nas definições 

propostas para a vertente. Percebe-se, pois, a indefinição do que seriam o 

―regionalismo‖ e o escritor a ele filiado, de forma que se mostra pertinente 

buscar a resposta em uma tradição literária. 

No momento da obra em que o crítico se detém apenas sobre a 

produção rosiana, o regionalismo cai, então, para segundo plano, e as 

definições surgem relacionadas aos ―processos mentais e verbais inerentes ao 

contexto que lhe deu a matéria-prima da sua arte‖, a qual, segue, ―não foi, nem 

poderia ter sido, regionalismo banal‖ (BOSI, 2002:434, grifos nossos). Isso nos 

leva ao questionamento sobre a validade desses processos em lugar da 

consideração de critérios de ordem cultural e sobre a aparente determinação 

da qual a obra semelha ser fruto. Afinal, a realidade em que Guimarães Rosa 

apanhou sua ―matéria vertente‖ possuiria algo inerentemente avesso ao 

chamado regionalismo banal, evitando-lhe quase que naturalmente o risco da 

superficialidade? Outrossim, não seriam esses mesmos ―processos mentais e 

verbais‖ os objetos de representação de um Afonso Arinos, mesmo que a 

crítica não lhe tenha sido tão condescendente? Uma vez mais, nossa reflexão 

não busca igualar os dois autores, até porque tal intento implicaria juízos de 

valor a partir de uma concepção do que seja o ―belo‖, o qual, destaque-se, não 

é absoluto, mas cultural. E parece ser em parte por conta de uma compreensão 

absolutista do valor do belo que nossa crítica incorreu em alguns postulados 

parcialistas. Ao invés disso, confiamos na pertinência de revisar criticamente 

uma argumentação que, como se percebe, esconde a afinidade entre muitas 

obras, mormente no que tange à relação da produção rosiana com boa parte 

da escrita nacional. 

Nessa perspectiva, ainda no mesmo trecho, cabe destacar as 

recorrentes menções comparativas aos chamados mestres da prosa moderna 

– Joyce, Borges, Gadda, Buzzati, Calvino, Faulkner e Cortázar (BOSI, 
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2002:430–432) –, nos quais é visivelmente mais apropriado encontrar 

legitimação à produção rosiana, posto que o regionalismo parece acompanhar 

seu texto como uma pedra no sapato, incômoda, embora não raras vezes 

esquecida. Entretanto, não parecem indevidas as vinculações da prosa de 

Guimarães Rosa a alguns grandes nomes do cânone; porém, acreditamos ser 

importante pensar tais laços no âmbito da regionalidade da obra, ou seja, 

relativamente a sua construção interna regional ou regionalista, de modo a 

encararmos seriamente essa dimensão na nossa literatura. Enfim, como 

destaca Ligia Chiappini, discutindo o transbordo da literatura de Simões Lopes 

Neto, ―o nacional não se alcança, apesar do regional, mas através dele, por um 

trabalho com ele (sic)‖ (1988:349, grifos originais). 

Já em Afrânio Coutinho, sinaliza-se uma postura crítica que almeja a 

correção de equívocos na concepção das literaturas regionais, pois, para o 

autor, ―do simples localismo ao largo regionalismo literário, há vários modos de 

interpretar e conceber o regionalismo‖ (2001:202). No entanto, se por um lado, 

Coutinho tenta separar regionalismo de localismo, por outro, acaba esboçando 

uma definição problemática, ao explicar que ―num sentido largo, toda obra de 

arte é regional quando tem por pano de fundo alguma região particular ou 

parece germinar intimamente desse fundo‖ (2001:202, grifos nossos). O 

referido ―sentido largo‖, dessa forma, acaba anulado pelo condicionamento ao 

pano de fundo, porque é como se ele fosse configurado tão somente pelo que 

é externo ao ambiente urbano. Na sequência, o crítico postula que ―um 

romance pode ser localizado numa cidade e tratar de problema universal, de 

sorte que a localização é incidental‖ (2001:202), porém não há qualquer 

definição do que venha a ser o ―problema universal‖, que parece exclusividade 

citadina, tampouco um maior cuidado com relação à afirmação de que a 

ambientação da trama possa ser incidental. Disto, infere-se, a cidade não 

representaria um contexto particular, enquanto a região – na qual aquela não 

se inclui –, sim. Já na sequência do texto, como bem mostra Marisa Lajolo 

(2005:322), o autor hierarquiza as manifestações regionais/regionalistas e 

menciona critérios culturais que não parece seguir, além de referir a 

regionalidade, uma categoria relevante nesse estudo, apenas de passagem, de 

modo que os liames nos quais estávamos enredados permanecem. 
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Ainda Lajolo, ao final de seu estudo, no qual procede a uma revisão 

crítica das diversas posturas relativas ao regionalismo em nossa historiografia, 

expande o raciocínio para as letras sul-americanas e anuncia uma posição 

teórica arrojada, apontando para a possibilidade de suas manifestações 

regionais constituírem justamente a dissidência da matriz europeia, através de 

uma articulação ao hibridismo cultural do nosso continente. Não obstante muito 

incentivada quando do nascimento de nossas literaturas, tal independência3 

talvez tenha acabado sufocada pelos contornos ideológicos e pela dimensão 

política presentes na visão dos historiadores da literatura, de olhos urbanos e 

europeizados, no dizer da autora (LAJOLO, 2005:327). Não há, portanto, como 

fugir da constatação de que, no acidentado percurso que a ideia de 

regionalismo travou em nossa crítica e historiografia, ela se descolou do seu 

propósito inicial de abarcar certo tipo de produção literária, para acabar como 

simples diferenciador entre boa e má literatura (LAJOLO, 2005:327). Indo mais 

além, o termo não só discerniu a produção entendida como verdadeiramente 

―artística‖ daquela ―documentária‖, como passou a identificar esta última. Por 

conseguinte, percebe-se que tais posicionamentos sustentam a busca de 

legitimação da produção rosiana sobretudo nos grandes nomes do cânone 

ocidental, silenciando sua constituição regional, como se não estivesse nela o 

seu cerne. 

No limite dessas reflexões, chega-se a considerações como aquelas que 

aparecem no pequeno volume da série Literatura Comentada sobre Guimarães 

Rosa, organizado por Beth Brait. No sub-capítulo ―o escritor e sua época‖, não 

há margem para dúvidas, ao sentenciar que ―nada, nem mesmo os 

movimentos literários, ajudariam a entender a obra desse criador de 

linguagens‖, e concluir que ―só um lance de extrema ousadia permitiria afirmar 

que [...] o escritor teria saído em busca da expressividade insuspeitada da 

linguagem regionalista‖ (BRAIT, 1982:98, grifo nosso). Não suficiente, uma 

obra menos modesta e mais recente, voltada ao público estudantil, continua a 

reproduzir as mesmas linhas teóricas que parecem desejar esquecer a 

presença do regionalismo na Literatura Brasileira. Trata-se do manual de 

Helena Bonito Pereira, editado em 2000, o qual postula que, apesar de retratar 

                                                        
3
 Nesse sentido, ver o estudo completo de Marisa Lajolo, intitulado: ―Regionalismo e história da 

literatura: quem é o vilão da história?‖. 
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personagens de um ambiente rural, Guimarães Rosa não chega a ser 

exatamente um escritor regional, já que suas narrativas põem em relevo 

situações universais e a sua linguagem não corresponde à fala do sertanejo 

(PEREIRA, 2000: 425). 

Fica evidente, por isso, que a apreensão do conceito de regionalismo – 

se é que podemos falar em conceito, uma vez que suas definições apontam 

para uma infinidade de rumos – como sinônimo de má literatura levou a um 

círculo vicioso, quando cada crítico tentou, a sua maneira, salvar determinadas 

obras dessa vala comum reservada apenas àqueles que de algum modo não 

teriam realizado os objetivos da arte. Esse impasse gerou e fundamentou uma 

pluralidade de conceituações que não parecem resistir a um exame mais 

aprofundado, muito embora tenham orientado grande parcela de nosso 

pensamento crítico do século passado e mesmo deste. 

Enfim, talvez seja tempo de repensarmos tais posicionamentos à luz de 

um aporte teórico renovado, não minimizando sua importância, mas 

compreendendo-os como/dentro da história da literatura, para reduzirmos a 

carga de preconceitos e etnocentrismos que por vezes circunda a discussão, a 

fim de melhor nos aparelharmos para tomar a obra literária e investigá-la no 

âmbito do estabelecimento de um diálogo com a tradição que a antecede e nos 

ecos que porventura venha a ter em precursores regionalistas, instituindo-os 

como tal. 

Nessa óptica, se de um lado, o contexto em que surgem os textos 

rosianos de 1956 é marcado pela ideia de esgotamento do regionalismo 

(RADUY, 2006:73), e de outro, também indica o início do período de superação 

da estética modernista, do qual o próprio Guimarães Rosa se mostra ciente em 

carta a Vicente Guimarães (apud MARTINS, 1979:247), devemos refletir sobre 

as implicações da rápida sacralização da qual as obras foram objeto, 

principalmente ao considerarmos as diferenças internas entre o volume de 

novelas e a história de Riobaldo. Enquanto esta última dilui em seu enredo 

aspectos de regionalidade e os apresenta como ligados à existência da 

personagem, sem, necessariamente, determiná-la, aquele não deixa de 

veicular um discurso por vezes laudatório no que se refere, por exemplo, às 

relações entre as personagens, a terra e os animais, como é também 

observável em seu livro de estreia. São elucidativos, à guisa de exemplos 
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tomados nos dois extremos temporais do regionalismo, um trecho da novela 

―Dão-Lalalão‖, integrante de Corpo de baile, e outros dois de O Gaúcho e O 

Sertanejo, de José de Alencar, respectivamente: 

 

Soropita, a bem dizer, não esporeava o cavalo: tenteava-lhe 
leve e leve o fundo do flanco, sem premir a roseta, vezes 
mesmo só com a borda do pé e medindo mínimo achêgo, que 
o animal, ao parecer, sabia e estimava. Desde um dia, sua 
mulher notara isso, com o seu belo modo abaianado [...] 
Soropita tomara o reparo como um gabo; e se fazia feliz. Nem 
dado a sentir o frio do metal da espora, mas entendendo que o 
toque da bota do cavaleiro lhe segredasse um sussurro, o 
cavalo ampliava o passo, sem escorrinhar cócega, sem 
encolher músculo, ocupando a estrada com sua andadura bem 
balanceada, muito macia. (ROSA, 2001b:27–28) 
 
Só em um caso o Canho castigava o ginete brioso: era quando 
o bruto se revoltava. [...] Fora desse caso do desafio, o 
rebenque e as chilenas eram trastes de luxo e galanteria. 
Somente usava deles em circunstâncias extraordinárias, 
quando era obrigado a montar em algum cavalo reiúno e 
podão, desses que só trabalham como o escravo embrutecido 
à força de castigo.  
 
Tinha o gaúcho inventado uma linguagem de monossílabos e 
gestos, por meio da qual se fazia entender perfeitamente dos 
animais. Um hup gutural pungia mais seu cavalo do que a 
roseta das chilenas; não carecia de rédeas para estacar o 
ginete à disparada: bastava-lhe um psiu. (ALENCAR, 1955:70–
71) 
 
O cavalo cardão, que ele montava, parecia compreendê-lo e 
auxiliá-lo na empresa; não era preciso que a rédea lhe 
indicasse o caminho. O inteligente animal sabia quando se 
devia meter mais pelo mato, e quando podia sem receio 
aproximar-se do comboio. Andava por entre as árvores com 
destreza admirável, sem quebrar os galhos nem ramalhar o 
arvoredo. (ALENCAR, 2007:17) 

 

A despeito da similaridade no tom, subsumida pelo sistema e enrijecida 

como padrão, a obra rosiana acaba por ver reduzido seu poder de sustentação 

e legitimação do discurso regionalista, uma vez que não só é logo alçada à 

dimensão do universal como mantém tal perspectiva crítica ainda hoje, como 

se para isso não demandasse o regional em que tem suas fundações, como 

sinalizam os excertos. Recebe, inclusive, a marcação de ―super-regionalista‖ 

por parte de Antonio Candido (1987:161), separando-a da produção dos 

demais autores. 
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Buscando uma descendência ilustre, muito embora o autor as negasse, 

a crítica não poupou relações da obra de Guimarães Rosa com a de James 

Joyce e Mário de Andrade, além das que mencionamos anteriormente e de 

tantas outras na historiografia recente, que vão da literatura de Goethe à 

psicanálise de Freud. Contudo, mais raras são as considerações que 

aproximam a produção do autor mineiro à dos demais regionalistas e abordam 

suas relações internas, na esteira do que postula Ligia Chiappini (1995:158), 

para quem a crítica, diante de obras que se enquadram na tendência 

regionalista, deve indagar da função que a regionalidade exerce nelas, a fim de 

compreender como a arte da palavra sintetiza os espaços regionais e lhes 

expande a significação simbólica. 

Nesse sentido, é forçoso notar a consciência expressa pelo escritor no 

que diz respeito à tradição literária na qual ele dá mostras de se inserir, ou, se 

preferirmos, à regionalidade que almeja expressar.  Para tanto, são capitais as 

reflexões propostas em momentos de Ave, palavra, livro que não parece ter 

recebido atenção crítica proporcional a sua contribuição ao entendimento da 

obra rosiana. No volume póstumo, foi incluído significativo conto relativamente 

à visão do escritor sobre a Literatura Brasileira. Trata-se de ―Pé-duro, chapéu-

de-couro‖, peculiar narrativa que intercala o relato de uma reunião de vaqueiros 

na cidade baiana de Caldas do Cipó com considerações acerca da presença 

do sertanejo em nossas letras. Nelas, o escritor situa o aparecimento do tema 

já em Marília de Dirceu, avalia a importância de José de Alencar e Euclides da 

Cunha na consolidação da personagem na tradição e progressivamente 

literariza à sua maneira seus costumes, tradições e valores, demonstrando 

conhecimento do processo de regionalização da literatura e das diferenças na 

literarização da região por parte de cada autor. 

Se Alencar, então, apanhou do imaginário esse ―povo do boi‖, que em 

meio às peripécias das tropeadas foi ―fundador de longa tradição rusticana‖ 

(ROSA, 2001a:170), e o transmutou em avatar romântico para que fosse 

posteriormente tomado por tantos outros escritores e submetido às mais 

diversas escolas literárias, o processo talvez não tenha sido tão fluido como faz 

crer o texto rosiano. A própria constatação do autor, de que esse avatar foi 

tomado ―bem ou mal, [...] à maneira regional ou realista‖ (ROSA, 2001a:171), 

pode ser um indício das linhas de força concernentes ao caminhar do sertanejo 
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pelas vielas da nossa historiografia. Como ressalta Luciana Murari (2008:1), 

pesando as influências de posições teóricas como as que anteriormente 

mencionamos, esse fenômeno de longa duração, sobre o qual Guimarães 

Rosa reflete parcialmente, teve sua relevância frequentemente avaliada por um 

viés negativo, associado à vulgarização dos estereótipos, à ruralidade arcaica e 

pitoresca, em contraposição à modernidade que se anunciava, e estaria, 

portanto, condicionado à superação. 

Guimarães Rosa, no entanto, segue sua reflexão justamente com 

Euclides da Cunha, cuja obra é paradigmática nessa relação do Brasil das 

regiões esquecidas com aquele em que o processo de modernização era 

iminente. O que parece importar para o autor de Sagarana, porém, não são 

essas questões, mas o resultado artístico responsável por trazer ―à luz o 

vaqueiro, em primeiro plano e como o essencial do quadro – não mais mero 

paisagístico, mas ecológico – onde ele exerce a sua existência e pelas próprias 

dimensões funcionais sobressai‖, de modo que as páginas de Os Sertões 

acabariam ―ensinando-nos o vaqueiro, sua estampa intensa, seu código e 

currículo, sua humanidade, sua história rude‖ (ROSA, 2001a:171–172, grifo 

nosso). Possivelmente, o autor procure insinuar uma concepção do mundo em 

que o conflito entre rural e urbano não esteja resolvido; indo além, porventura 

não careça ser. O ensinamento dessa humanidade, tomada num sentido 

cultural e dentro da vertente artística que dela se ocupou, poderia torná-la tão 

válida quanto qualquer outra. 

Se, por um lado, as reflexões até este ponto podem dizer respeito, 

sobretudo, a uma possível continuidade da obra rosiana em relação à tradição 

regionalista, visto não só sua manifesta consciência do processo, como 

também os resultados ficcionais a que chega, por outro, não deixam de 

assinalar o contrário, já que ao ser inserida no cânone literário a obra obtém a 

legitimação de que necessita. Torna-se, assim, referência consolidada pelo 

passar do tempo e faz com que nossa leitura de outros autores, mesmo dos 

que lhe antecederam, seja diferente. Nesse sentido, como postula T. S. Eliot, e 

aqui chegamos ao ponto nodal desta perspectiva de estudos, ―no poet, no artist 

of any art, has his complete meaning alone‖4 (1950:49), já que deve estar 

                                                        
4
 ―Nenhum poeta, nenhum artista de qualquer arte, tem seu significado completo sozinho‖ 

(Tradução livre). 
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envolvido por um sentido histórico, isto é, uma percepção que conjura não só a 

―pretericidade‖ (pastness) do passado, mas também a sua permanência no 

presente. Tal princípio crítico implica, portanto, uma conformidade, uma 

coerência que não é uma via de mão única, dado que ―what happens when a 

new work of art is created is something that happens simultaneously to all the 

works of art which preceded it. The existing monuments form an ideal order 

among themselves, which is modified by the introduction of the new (the really 

new) work of art among them‖5 (ELIOT, 1950:49–50). No caso brasileiro, 

porém, talvez a postura crítica em relação ao regionalismo, permeada por 

linhas de força relativas aos sentimentos de nacionalidade e universalidade, 

tenha reduzido essa capacidade de reordenação. Posicionamentos como os 

expostos anteriormente não exerceram pouca influência sobre as maneiras de 

relacionar e compreender as obras dentro de uma tradição literária. Na 

realidade, nossa tradição regionalista, que possivelmente tivesse sido a 

resposta para a formação de uma matriz artística própria, foi objeto de tamanha 

profusão de discursos restritivos que se tornam compreensíveis os resultados 

obtidos com o reordenamento proposto por Eliot, visto que, obviamente, esse 

processo não é tão natural como nossa citação faz crer. É mister notar que as 

obras não estão por conta própria inseridas na ordem mencionada pelo autor, 

tampouco são ali fixadas pelo tempo; a articulação crítica as relaciona entre si, 

avaliando-as e hierarquizando-as, de modo que o resultado da introdução das 

novas obras jamais é inocente, sobretudo num contexto historiográfico como o 

nosso. Nessa discussão, o tempo é, em última instância, uma metáfora da 

história, cuja escritura não está isenta das influências da mão que empunha a 

pena. 

Eliot (1950:50), nessa linha, segue a reflexão propondo que o 

ordenamento está completo até a chegada da nova produção, mas, para que 

possa persistir, todas as relações, proporções e valorações de cada obra 

relativamente ao todo necessitam ser reajustadas, numa conformidade entre o 

novo e o antigo. Assim, abrem-se novas possibilidades para compreender 

afirmações como a de Autran Dourado – para quem ―há em Guimarães Rosa 

                                                        
5
 ―O que ocorre quando uma nova obra de arte é criada é algo que acontece simultaneamente 

a todas as obras que a precederam. As já existentes formam uma ordem ideal entre elas, que é 
modificada pela introdução das novas (as realmente novas) obras no seu meio.‖ (Tradução 
livre) 
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[...] um lado Rui Barbosa, um lado Euclides da Cunha, um lado Coelho Neto, 

um lado Afonso Arinos de Pelo Sertão, um tipo de linguagem [...]‖ – afirmação 

esta introduzida por Wilson Martins como ―a costela de Rui Barbosa que vai 

reaparecer de repente na obra de... João Guimarães Rosa‖ (MARTINS, 

1979:247, grifo original). Ora, se essa costela reaparece em Guimarães Rosa, 

isso só ocorre porque ele escreveu como escreveu, permitindo ver a si mesmo 

nesses outros autores. Como diz Eliot, a via nunca é de mão única: o passado 

muda o presente, mas a ação do presente sobre o passado também o 

ressignifica. O próprio Wilson Martins infere a mesma hipótese, momentos 

depois, quando explica: ―pois, se há algo de Rui Barbosa em Guimarães Rosa, 

há, reciprocamente, algo de Guimarães Rosa em Rui Barbosa‖ (1979:398). 

Na mesma esteira, cabe considerarmos o estudo de Ligia Chiappini 

sobre os textos de Simões Lopes Neto, quando reflete sobre a linguagem e a 

possível organização cíclica das narrativas dos Contos gauchescos. A autora 

menciona que esse círculo infinito da fala, identificado em Grande sertão: 

veredas, de certo modo também adquire destaque nas histórias de Blau Nunes, 

―embora atenuado pela aparente fragmentação dos contos, todos com começo, 

meio e fim, autônomos no conjunto do livro, mas provocados pelas associações 

que a viagem de Blau no tempo e no espaço deslancha‖ (CHIAPPINI, 

1988:348). Chiappini considera, outrossim, que ―na sintaxe, ainda como em 

Guimarães, predomina a coordenação e, frequentemente, rompendo a lógica 

da prosa, uma palavra brilha, estrategicamente destacada, quase puro som‖, 

ressaltando que o texto simoniano, ―cinquenta anos antes de Guimarães Rosa, 

transforma magicamente a beleza, de qualidade ou atributo inessencial, em 

pura essência, absolutizando-a no substantivo – ‗Aí é que era o lindo!‖ 

(CHIAPPINI, 1988:348-353, grifo nosso). Entretanto, tais perspectivas só são 

possíveis depois do surgimento de Guimarães – e certamente são 

influenciadas pela posição privilegiada que ocupa em nossas letras –, de modo 

que a criação dos precursores dá mostras de ser retroativa sobre a tradição. 

Portanto, se, como avalia Borges ao pensar nos possíveis precursores 

de Kafka e concluir que todas as peças investigadas parecem com as do autor 

d‘A metamorfose, muito embora não se pareçam entre si, a questão, ao que 

tudo indica, se coloca apenas após o surgimento da obra de referência. Ou 

seja, ―en cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado 
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mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos; vale 

decir, no existiría‖, de maneira que ―en el vocabulario crítico, la palabra 

precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda 

connotación de polémica o rivalidad. El hecho es que cada escritor crea a sus 

precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de 

modificar el futuro‖ (BORGES, 2005, 133–134, grifos originais). No caso 

rosiano, está claro que o mesmo pode ocorrer, tanto em termos das temáticas 

trabalhadas, como em termos poéticos, contudo, possivelmente nossa 

historiografia tenha optado por estreitar os laços com os grandes nomes da 

prosa mundial em lugar dos regionalistas brasileiros, aprofundando ainda mais 

o fosso de uma classificação pertinente e desprovida de preconceitos para com 

o regionalismo. 

Ao termo, entendemos que esta linha de raciocínio dá seus primeiros 

passos, com todas as vantagens e desvantagens que este momento traz em si. 

Mas parece salutar ventilar a questão por prismas e aportes teóricos 

diferenciados, visando instaurar novas perguntas para objetos já não tão 

recentes. Dessa forma, talvez consigamos visualizar com alguma inovação 

uma parcela da tradição literária regionalista brasileira, perguntando-nos quais 

relações trava a obra rosiana com a de seus pares locais, bem como 

indagando das maneiras de literarizar e poetizar a regionalidade, de modo a 

instaurar e deslocar precursores. 
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Onde a “pergunta se pergunta”, definir é perigoso: uma crítica da crítica 

de Grande Sertão: Veredas 

 

Anna Faedrich Martins6 

PUCRS 

 

 

Mas, onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a 

pergunta se pergunta. 

O que o senhor vê não é o que o senhor vê. É o que o 
senhor vai ver. 

(Riobaldo, Grande Sertão: Veredas) 

 
 

 

 A intenção deste trabalho é fazer uma crítica da crítica de Grande 

Sertão: Veredas, especificamente da crítica realizada, no Rio Grande do Sul, 

por José Hildebrando Dacanal7. O fio condutor desta análise é o perigo da 

certeza. A investigação, aqui proposta, parte da crença que temos na 

impossibilidade de afirmações categóricas sobre o romance de Guimarães 

Rosa. Pretendemos o estudo crítico do último livro de Dacanal8, o 

levantamento de alguns elementos dessa crítica assertiva, limitada por 

                                                        
6
 Doutoranda em Letras, Teoria da Literatura, na PUCRS. Bolsista CNPq. Atualmente, pesquisa 

sobre as escritas do eu, em especial, o gênero da autoficção.  
7
 José Hildebrando Dacanal nasceu em Catuípe, Rio Grande do Sul, em 1943. Formado em 

Letras Clássicas e Vernáculas e Ciências Econômicas pela UFRGS, é jornalista, professor e 
ensaísta há 40 anos. Publicou mais de vinte obras sobre linguagem, literatura, história, política 
e economia. Entre elas, destacam-se seis títulos clássicos em suas áreas: Nova narrativa épica 
no Brasil (1973) e O romance de 30 (1982), obras de crítica literária; A nova classe e o governo 
PT no Rio Grande do Sul (1999) e Marx enganou Jesus... e Lula enganou os dois (2006), 
ensaios de sociologia e história sobre o Brasil recente; Eu encontrei Jesus – viagem às origens 
do Ocidente (2004), ensaio histórico sobre Jesus de Nazaré, e o Cristianismo primitivo, e 
Manual de pontuação - teoria e prática (2007). Essas informações foram retiradas da orelha do 
livro do crítico gaúcho, com o qual trabalhamos neste ensaio. 
8
 Trata-se da tese de doutoramento do crítico, intitulada Riobaldo & eu: a roça imigrante e o 

sertão mineiro (Porto Alegre: Editorial Soles, 2009), orientada pelo professor Luís Augusto 
Fischer, na UFRGS. Neste livro, encontram-se todas as publicações de Dacanal sobre Grande 
Sertão: Veredas. Além da sua tese, que compara a travessia de Riobaldo com a sua própria 
travessia, temos A epopeia de Riobaldo, livro publicado em 1968; Grande Sertão: Veredas: a 
obra, a história e a crítica, publicado em 1980; Um coloninho lê Grande Sertão: Veredas, 
publicado no jornal Zero Hora, Porto Alegre, 1996; A desmagicização do mundo, publicado no 
jornal Correio do Povo, Porto Alegre, 1969; Guia de leitura Grande Sertão: Veredas, publicado 
em 1988. 
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premissas e princípios de uma certa sociologia, que são insuficientes, isto é, 

não correspondem ao Grande Sertão: Veredas. Uma vez que tal levantamento 

esteja feito, pretendemos trabalhar com alguns pontos de indeterminação do 

romance, já considerados por outros críticos, sempre levando em consideração 

que este é um livro feito de neblinas e de ambivalências, bem como a questão 

da disseminação em Grande Sertão: Veredas e de esta ser uma narrativa 

altamente indicial9. Assim, investimos na tentativa de dar uma explicação para 

a fraqueza crítica de Dacanal.  

 Vale lembrar que esta não é uma crítica pessoal, muito pelo contrário, 

pretendemos a análise objetiva de elementos no texto do crítico, aos quais 

chamaremos de pontos de fraqueza, assim como elementos de indeterminação 

no romance rosiano, a fim de buscar reforço teórico para o nosso argumento. 

Não queremos, aqui, assumir um papel radical semelhante ao que vem 

cumprindo Dacanal, nem afirmar coisas sem fundamentação, isto é, afirmar 

sem o levantamento e a exploração desses elementos no texto. Este trabalho 

não tem o intuito de polemizar, mas, sim, com certa maturidade acadêmica, 

criticar construtivamente, enxergar e contradizer, ou seja, crescer e construir. 

 Quando se trata de crítica literária, podemos perceber a luta entre uma 

tendência forte da crítica em determinar o sentido de um texto literário e uma 

tendência que o texto revela de chamar a atenção para uma indeterminação. 

Essa luta nos leva a uma pergunta: por que a crítica, em geral, procura 

determinar um texto? Existe, sim, um desejo de determinação, quase da 

natureza humana, em (auto)afirmar não só a literatura, mas a própria vida. É 

uma certa nostalgia pelo sentido, que nos leva à necessidade de determinar 

para nos livrarmos da angústia do não saber/entender. Assim, quanto menos 

se entende mais se afirma. Dessa forma, podemos dizer que uma crítica que 

                                                        
9
 Narrativa indicial no sentido de Roland Barthes, em Análise estrutural da narrativa: ―os 

índices, pela natureza de certa forma vertical de suas relações, são unidades verdadeiramente 
semânticas, pois, contrariamente às ‗funções‘ propriamente ditas, eles remetem a um 
significado não a uma ‗operação‘; a sanção dos índices é mais alta, por vezes mesmo virtual, 
fora do sintagma explícito [...] é uma sanção paradigmática‖ (1971, p. 30). Barthes diz que os 
índices são expansões em relação aos núcleos. Estes formam conjuntos acabados de termos 
pouco numerosos e são regidos por uma lógica. Sendo Grande Sertão: Veredas uma narrativa 
de disseminação, altamente indicial, percebemos a impossibilidade de trabalhar com núcleos, a 
futilidade de se resumir o enredo e o não-esgotamento do livro, que trabalha com dados 
ilimitados, fora do alcance de controle do leitor. 
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afirma coisas, não é uma boa crítica. Riobaldo diz ―eu nada sei, mas desconfio 

de muita coisa‖. A boa crítica desconfia. Desconfiar é agir menos e cuidar mais. 

É não saber para onde se vai. É, segundo Guimarães Rosa, ―subir a bordo da 

nave como timoneiro‖; ser ilógico para descobrir. É aceitar o inexplicável. E, 

principalmente, saber que, em se tratando de Grande Sertão: Veredas, toda a 

concentração de sentido é perigosa. Onde a ―pergunta se pergunta‖, definir é 

muito perigoso... 

 Toda a crítica é uma visão, por isso, há áreas de iluminação e de 

escuridão. É importante estar atento ao lugar de onde parte a voz, quais seus 

pressupostos, o que ela esqueceu e o que ela não pode falar. Stanley Fish 

introduziu a noção de que um indivíduo não fala sozinho, ele faz parte de uma 

comunidade interpretativa, que autoriza o seu discurso e faz com que ele 

permaneça. Assim, existe um conjunto de leitores e intérpretes que 

compartilham os mesmos pressupostos sobre a natureza do significado e as 

estratégias de leitura. Um discurso ―autorizado‖, por assim dizer, pode até ser 

discordado, mas será sempre um discurso respeitado. Esse tipo de crítico 

conquista a autoridade da voz a partir da análise do texto literário, como é o 

caso de Antonio Candido, Walnice Galvão e João Adolfo Hansen. Quando 

acontece de uma comunidade interpretativa não autorizar a voz de um crítico, 

como é o caso do Dacanal, que é pouco conhecido fora do Rio Grande do Sul, 

ou, quando conhecido, não é respeitado10, ele fica à margem e em sua própria 

defesa passa a se autoautorizar.  

 Essa autorização da própria voz pode se dar de várias formas. A 

autoautorização de Dacanal começa pelo título de sua tese de doutoramento 

―Riobaldo & Eu‖. O crítico fala de si mesmo, revelando a necessidade de 

chamar a atenção para a sua pessoa, principalmente, como sendo um 

                                                        
10

 Luís Bueno, em Uma história do romance de 30, faz uma crítica às afirmações categóricas 
de Dacanal, que levanta uma lista didática de características típicas do romance social, 
ignorando, por exemplo, Cornélio Penna, Marques Rebelo e Lúcio Cardoso. Bueno observa 
que Dacanal nunca olha o elemento dissonante e que também foge da variedade de 
experiência dos autores. 
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revolucionário. É a retórica de um intelectual rejeitado11, que tenta conquistar 

um espaço próprio através de uma rebeldia juvenil.  

Ao falar de si mesmo, Dacanal tenta mostrar que vê coisas que os 

outros não vêem, ou seja, tenta sempre convencer o leitor (e, talvez, a si 

próprio) de que sua interpretação é inédita, renovadora e, por que não dizer, 

revolucionária. No capítulo ―Uma leitura intelectual‖, o crítico relata que, desde 

o tempo em que estava cursando a graduação, ele já tinha o privilégio 

intelectual de perceber coisas no texto que os outros não percebiam: 

Foi na segunda metade da década de 60, ao cursar 
Letras, que li pela primeira vez Grande Sertão: Veredas. 
Para mim, um adventício no mundo literário-intelectual 
brasileiro, foi um choque. Mergulhado então na leitura de 
todas as grandes obras da narrativa romanesca ocidental 
e brasileira, fiquei impressionado ao deparar-me com 
Grande Sertão: Veredas, tanto pelo que eu nele via 
quanto pelo que nele os outros não viam (DACANAL, 
2009: 319). 

Já na ―Introdução‖ desta parte do livro, ele investe na autorização de seu 

discurso hermenêutico de Grande Sertão: Veredas através da constatação de 

que já leu e escreveu muito sobre o romance de Guimarães Rosa. Ele faz um 

autoelogio, dizendo que sua performance ensaística é surpreendente: 

O acaso e a necessidade fizeram com que Grande 
Sertão: Veredas se tornasse, em termos profissionais, a 
obra literária mais importante da minha vida. Tanto é 
verdade que, tendo o romance de João Guimarães Rosa 
como tema central, produzi uma dezena de ensaios e 
artigos, num total aproximado de 200 páginas, ao longo 
de cerca de 30 anos! Uma performance um tanto 
surpreendente, até mesmo para mim, que, aliás, sempre 
me interessei muito mais por história, economia e política 
internacional (DACANAL, 2009: 317). 

                                                        
11

 Outro crítico que apresenta uma retórica de intelectual abandonado é o Luiz Costa Lima. 
Este foi rejeitado pela comunidade interpretativa da USP, mesmo tendo sido orientado pelo 
Antonio Candido. O discurso de Costa Lima é o efeito de uma mágoa. Entretanto, não seria 
justo fazer uma comparação entre a contribuição de Costa Lima para os estudos literários e a 
contribuição de Dacanal. Por isso, acreditamos que seria necessário um outro trabalho para o 
aprofundamento no caso de Costa Lima. Caso contrário, seria colocar uma porção de gatos no 
mesmo saco da ―crítica na margem‖, sem levar em consideração a especificidade de cada 
caso. 
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Mais adiante, fica evidente o recalque por trás de seu discurso, pois ele 

aproveita o meio para contar sua história pessoal e atacar um ―colega 

aristocrático‖ que teria lhe chamado de ―coloninho‖. Percebemos a tentativa de 

Dacanal, ao longo de toda sua escrita, de provar que ―esse coloninho‖ sabe ler 

e interpretar melhor que os outros (melhor que a intelligentsia, como ele bem 

gosta de dizer). Fica a mensagem, nada subliminar, de que ele é um leitor 

diferenciado, pois, mesmo sem necessidade e relevância para sua crítica de 

Grande Sertão: Veredas, ele faz questão de dizer, por exemplo, que lê, 

fluentemente, grego e latim: 

Afinal, o que teria levado – na expressão de aristocrático 
colega meu dos tempos da Universidade Federal – um 
coloninho como eu a despender tanto tempo com uma 
obra à primeira vista tão complexa, tão estranha e tão 
distante do meu passado social, cultural e linguístico? Se 
fossem Marco Túlio Cícero ou Júlio César, cujos 
discursos e relatos aprendi a ler fluentemente no original, 
fossem eles, vá lá! Mas Grande Sertão: Veredas? 
(DACANAL, 2009: 317-8) 

 Tanto a sua postura polêmica, rebelde e, até mesmo, agressiva, quanto 

todo o seu investimento na autoafirmação de sua voz, revelam a necessidade 

por parte do crítico de se autodefender, sendo esta uma retórica constante de 

um intelectual rejeitado, não autorizado pelas comunidades interpretativas 

dominantes. É válido lembrar que existe um grupo (talvez uma comunidade 

interpretativa não dominante?), na UFRGS, que publica, divulga e trabalha em 

sala de aula com os textos do Dacanal. Se formos pensar como essa crítica é 

produzida, percebemos que grande parte de seus livros são publicados são 

pela editora Leitura XXI, cujo apoio vem do professor Sergius Gonzaga. A tese 

de doutoramento do crítico foi orientada (e incentivada) pelo professor Dr. Luís 

Augusto Fischer, que recebe um agradecimento no início do livro de Dacanal. 

Ambos professores da UFRGS fazem circular a voz do crítico, ou seja, 

preservam estes textos, em sala de aula ou mesmo na escolha do livro para 

provas de seleção. Dessa forma, a voz de Dacanal, por mais contestada ou 

desconhecida (fora do RS) que seja, por não estar sozinha, acaba não 

desaparecendo, mesmo que em espaços muito limitados.    
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Sobre o seu texto crítico, o primeiro ponto de fraqueza que gostaríamos 

de levantar é em relação ao que ele afirma sobre a recepção de Grande 

Sertão: Veredas, por parte do ele denomina de intelligentsia12. Dacanal diz que 

foi uma recepção de espanto, principalmente pela ―dita recriação linguística de 

Guimarães Rosa‖. Ele defende a ideia de que o espanto foi causado por pura 

falta de visão histórica, ignorância da intelligentsia:  

De qualquer maneira, o que é indiscutível é que, em primeiro 
lugar, a tão falada recriação linguística de João Guimarães 
Rosa não é tão profunda como quiseram ou querem fazer os 
literatos e linguistas cegos à realidade histórica e, em segundo, 
que se tal recriação existe – e é claro que existe – ela se 
processa sobre a variante sertaneja ou caboclo-sertaneja do 
português. [...] E este espanto resultou – e até hoje resulta –, 
como no caso da linguagem, da falta de visão histórica por 
parte da intelligentsia literária e da decorrente ignorância em 
relação à sociedade caboclo-sertaneja brasileira. Pois, 
decididamente, é dela que trata Grande Sertão: Veredas, que 
foi a primeira ora a fixá-la artística e literariamente (DACANAL, 
2009: 298). 

 Aqui, há, pelo menos, dois problemas a serem levantados. O primeiro 

problema, que nos faz crer na impossibilidade de esta afirmação ser levada a 

sério, é a falta de uma definição sobre que é a intelligentsia a qual o crítico se 

refere. Sabemos que este é um termo muito genérico e, sem uma 

especificação, não se chega a lugar algum. É como se ele colocasse todos os 

intelectuais e estudiosos de literatura num mesmo ―saco de gatos‖ intitulado 

intelligentsia, confundindo o leitor, que fica sem saber quem está dentro deste 

grupo, quem faz parte e quem não faz, quais as diferenças entre os membros 

deste grupo, que, com certeza, não compartilham de uma única linha de 

opinião crítica. Se, para Dacanal, a intelligentsia é a massa intelectual da 

nação, resta-nos perguntar: ele faz parte dela ou não? Sendo assim, esta é, 

claramente, uma tentativa de afirmação de um neófito periférico, que tenta 

passar uma mensagem constante de que ele sabe e os outros não sabem. 

 Afirmar que os críticos desconheciam a realidade histórica do Brasil, até 

mesmo a variante caboclo-sertaneja da língua portuguesa, é um grande 

                                                        
12

 O termo intelligentsia ou intelligentzia usualmente refere-se a uma categoria ou grupo de 
pessoas engajadas em trabalho intelectual complexo e criativo direcionado ao desenvolvimento 
e disseminação da cultura, abrangendo trabalhadores intelectuais. Origem: Wikipédia, a 
enciclopédia livre. Acesso em: 30/11/2010. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelectuais
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arroubo juvenil. Se levarmos em conta o exemplo de Antonio Candido, nascido 

em Minas Gerais, dado significativo para alguém que escreve sobre Grande 

Sertão: Veredas, pois ele conhece o sertão, se levarmos em conta que 

Candido é um reconhecido historiador da literatura e sociólogo, podemos dizer 

que as afirmações categóricas de Dacanal fazem parte de uma crítica do 

delírio.  

O segundo ponto que levantamos é a subestimação da recriação 

linguística de Guimarães Rosa a uma mera fixação artística e literária da 

variante caboclo-sertaneja do português. Dacanal vai dizer que, 

linguisticamente, Grande Sertão: Veredas é desconcertante para o leitor 

urbano do litoral, chegando à radicalização total ao afirmar que a crença numa 

recriação da língua é um ―duplo absurdo‖ ou ―um equívoco de dupla face‖, 

como podemos ver a seguir: 

Linguisticamente, Grande Sertão: Veredas provocou, ao ser 
publicado em 1957, enorme impacto na opinião pública letrada, 
sendo por esta visto como algo total e absolutamente novo. De 
um lado, isto é verdade, porque – tomada como referência a 
ficção brasileira anterior, incluindo até a própria obra do autor – 
a linguagem de Grande Sertão: Veredas era/é desconcertante, 
estranha e até chocante para o leitor urbano do litoral, de 
ontem e de hoje. De outro lado, isto era, como se veria depois, 
um equívoco de dupla face: histórico e técnico. [...] 
Tecnicamente, argumentou-se que – e este foi o segundo 
equívoco, e monumental, porque praticado pela intelligentsia 
letrada – João Guimarães Rosa criara uma língua/linguagem 
própria, exclusiva dele. Ora, esta afirmação é um duplo 
absurdo. Em primeiro lugar porque, como se viu, existiu outra 
variante do português que não a própria dos grupos letrados 
dos núcleos urbanos do litoral. Em segundo lugar porque todo 
o artista da palavra cria/recria, em maior ou menor escala, a 
língua. Isto todos os gênios da palavra o fizeram, fazem e 
farão. (DACANAL, 2009: 77-78). 

É interessante observar que cada declaração de Dacanal é matéria para 

um ensaio crítico, devido à falta de definição para os conceitos genéricos que 

ele utiliza e às definições violentas e redutoras que ele articula. As suas 

afirmações a respeito da questão linguística de Guimarães Rosa deveriam, 

obrigatoriamente, partir de uma premissa básica: o que é uma língua própria? 

Uma vez que tenha definido isto, valeria a pena investir seu argumento a partir 

da análise do texto literário. Entretanto, vale lembrar que, como desejamos o 
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levantamento de vários desses elementos, nossa discussão, por tempo e 

espaço limitados, abrirá caminhos para novas abordagens críticas sobre esta 

crítica tão peculiar que poderão ser trabalhados em outro momento.  

Há, na afirmação de que todo o escritor recria a linguagem, uma 

nivelação, que não permite individualizar a obra de Guimarães Rosa. É uma 

tautologia, que não leva em consideração a pergunta fundamental que todo o 

crítico deve se fazer ao estudar um autor: o que faz de Guimarães Rosa 

Guimarães Rosa? Ou seja, o desafio da crítica é mostrar que todos 

criam/recriam, mas que determinado autor faz de uma forma que, ao criar 

desta forma, contribui com alguma coisa diferente. T. S. Eliot, quando aborda a 

musicalidade da poesia, diz que o poeta é um escultor que faz da fala cotidiana 

matéria para sua poesia:  

Naturalmente, não queremos que o poeta simplesmente 
reproduza exatamente a linguagem da conversa que usa 
sua família, seus amigos, ele próprio oi seu bairro em 
particular. Mas, o que ele ali encontra é o material do qual 
tem de fazer sua poesia. Ele tem que, como o escultor, 
ser fiel ao material com que trabalha; é dos sons que se 
acostumou a ouvir que tem de criar sua melodia e 
harmonia (ELIOT, 1972: 51). 

O próprio Guimarães Rosa vai dizer que todo o bom escritor é um 

arquiteto da alma e também um descobridor que procura mundos 

desconhecidos e vê, na linguagem, o passaporte para o infinito. Rosa fala 

sobre o mau crítico, aquele que é ―um demolidor de escombros, dedicado a 

embrutecer, a falsificar as palavras e obscurecer a verdade, pois acha que 

deve servir a uma verdade só conhecida por ele, ou então ao que se poderia 

chamar seus interesses‖ (LORENZ, 1991: 76). 

A ideia de que todo poeta é um escultor recriador da realidade não é 

novidade para ninguém. Dizer que Guimarães Rosa recriou a linguagem 

simplesmente porque ele fixou literariamente uma língua já existente é uma 

opinião rebelde, insuficiente, que não encontra respaldo no texto para a sua 

sustentação. Dacanal fecha o texto de forma violenta; nas palavras de 

Guimarães Rosa, podemos dizer que ele ―embrutece o texto‖, determinando de 
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maneira irresponsável àquilo que já foi abordado por críticos, cuja autoridade 

da voz é conquistada de maneira muito mais produtiva – pela análise do texto. 

Em seu diálogo13 com Lorenz, Guimarães Rosa fala sobre a sua 

condição de poliglota. Ele conhecia oito línguas estrangeiras, ―talvez algumas 

mais‖, e lia em diversos idiomas, entre eles, latim, grego, russo, sueco, 

dinamarquês, servo-croata, húngaro, persa, chinês, japonês, hindu, árabe e 

malaio. O idioma próprio de Rosa provém da extração de muitos idiomas e, 

também, ―da não submissão à tirania da gramática e de dicionários dos outros‖. 

O autor diz que ―uma palavra, uma única palavra ou frase podem me manter 

ocupado durante horas ou dias‖. Assim, fica difícil acreditar que seu trabalho foi 

o de fixar literariamente a variante desconhecida pelo povo letrado da urbe. 

Guimarães Rosa fala do elemento metafísico da língua que ―faz com que minha 

linguagem seja minha‖ e, também, do processo irracional, da busca do 

impossível, do infinito: ―utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado 

de nascer‖. Seu método era limpar a língua das impurezas da linguagem 

cotidiana, reduzindo ao seu sentido original. O autor reconhece a riqueza da 

língua portuguesa, afirmando que esta não é uma língua saturada, mas sim, 

uma língua em desenvolvimento. A riqueza do português brasileiro também 

está na mistura de elementos indígenas, negróides, de singularidades 

filológicas, variantes latino-americanas do português e do espanhol. O escritor, 

segundo Rosa, é também um descobridor da língua. E, ―meditando sobre a 

palavra, ele [o homem] descobre a si mesmo‖, sendo assim, a sua relação com 

a língua é uma ―relação de amor‖, ela é sua amante; e juntos são ―um casal 

que procria apaixonadamente‖.  

Guimarães Rosa dizia-se um reacionário da língua, pois trabalhava para 

voltar à sua origem. Por isso, o autor falava em um escritor como ―alquimista‖, 

um feiticeiro da palavra, que vê na língua uma verdade interior e intraduzível. O 

alquimista transforma metais inferiores em metais superiores. E é esse o 

trabalho de Guimarães Rosa com as palavras: mistura e experimentação. 

Provavelmente, nenhum caboclo-sertanejo dizia ―coraçãomente‖. E, se 

                                                        
13

 Guimarães Rosa não gosta da palavra ―entrevista‖, tendo, assim, a fama de ser ―inimigo de 
toda a espécie de entrevista‖. Rosa diz que esta é uma expressão horrível, ―trocas de palavras 
em que um formula ao outro perguntas cujas respostas já conhece de antemão‖. Por isso, ele 
prefere a conversa, que é um fazer em conjunto, sem roteiro pré-programado. 
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pensarmos no uso cotidiano da língua, a palavra cordialmente perdeu seu 

sentido original – aquilo que vem do coração. Ao colocar no final de um email 

―cordialmente‖, não é mais o sentido do coração. Ao escrever coraçãomente, 

Guimarães devolve, por uma alquimia da linguagem, o um frescor antes 

perdido. Esta é, no fundo, uma estética romântica da arte, que vê na função da 

arte poética a possibilidade de renovação da percepção.  

Para os Formalistas Russos, renovar a percepção é um desejo de 

novidade pela fuga do racional, da vida mecânica, da automatização do 

pensamento. É o que eles denominam de estranhamento. Se o mundo 

moderno faz com que as coisas percam o sabor, cabe à arte devolvê-lo. 

Portanto, dizer que a inovação do autor está na fixação de uma variante 

linguística é muito perigoso. Perigoso e redutor. Perigoso porque não condiz 

com o que o texto rosiano nos apresenta. Não condiz com o que o próprio 

Guimarães Rosa fala sobre a arte do seu ofício. Não condiz com estudos 

críticos relevantes sobre o léxico de Rosa. Tal recriação linguística está ligada 

à poesia pura, ao voltar para uma língua antes de babel, ao sentido original da 

língua, que se perdeu na automatização da modernidade: ―Somente renovando 

a língua é que se pode renovar o mundo‖, Guimarães Rosa.  A forma adquire, 

por sua vez, um objetivo ético de resgatar o valor da vida. 

São esses elementos que evidenciam a fraqueza das supostas 

convicções de Dacanal, que caem por terra quando lemos um texto crítico do 

nível de Davi Arrigucci, por exemplo. Arrigucci analisa a forma mesclada de 

Grande Sertão: Veredas e reconhece a singularidade do romance 

intrinsecamente relacionada ao mundo misturado. O ponto que nos interessa 

aqui é o que ele diz sobre a linguagem ―de puras misturas‖, ―misturadíssima‖ do 

romance. O crítico observa que a vontade de estilo de Guimarães Rosa 

―procura conscientemente a desautomatização da percepção linguística, 

largamente lograda pela refundição das formas velhas em mesclas renovadas‖ 

(ARRIGUCCI, 1994: 12).  Dessa forma, Arrigucci vê, na recriação linguística de 

Guimarães Rosa, ―uma língua em estado de percepção nascente, feita de 

palavras limpas das impurezas do uso cotidiano e corriqueiro, reinvestidas da 

força de criar um mundo‖ (idem).  
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O contraponto maior com o texto do Dacanal é feito quando Arrigucci vai 

contra a ideia de uma mera fixação da variante caboclo-sertaneja da língua 

portuguesa. Para o crítico, 

Ninguém encontrará decerto nessa região a fala de 
Riobaldo; ou a linguagem recorrente, embora com 
mudanças e diferenças substanciais, do restante da obra 
rosiana. Sob este aspecto, o sertão rosiano é um artifício, 
ainda que ligado metonimicamente à sua região de 
origem, pelo lastro da documentação. Ali se pode 
encontrar apenas e quando muito o material bruto ou a 
fonte principal de que partiu o escritor, levado, sem 
dúvida, por uma profunda curiosidade intelectual, por 
enorme desejo de conhecimento daquele que era o seu 
mundo desde a infância, vasta região agropastoril onde se 
criou, onde se situa Cordisburgo [...]. E tudo isto se 
traduziu na vasta e rigorosa documentação a que 
procedeu e de que se pode ter notícia hoje em seu 
acervo. Mas não convém subestimar nunca sua 
capacidade, igualmente incomum, de transfigurar o dado 
factual, seja de que espécie for. (ARRIGUCCI, 1994: 12) 

Mary Lou Daniel faz uma análise linguística detalhada de Grande Sertão: 

Veredas, mostrando a revitalização da língua portuguesa e a expressividade do 

texto rosiano, buscando, nele, os elementos de recriação e as técnicas 

empregadas, tais como neologismos – afixação, aglutinação, criação 

interparadigmática, analogia –, desarticulações e desvios sintáticos e lexicais, 

emprego de aliterações, assonâncias e onomatopeias, repetição de palavras, 

anáforas, etc. Daniel consegue identificar no texto elementos que mostram a 

preocupação do autor com a criação do seu próprio léxico, sua verdadeira 

missão – o ―compromisso do coração‖. 

Daniel comenta que para Cavalcanti Proença as inovações léxicas de 

Guimarães Rosa ―não são tanto pura invenção como consequência natural do 

potencial já existente na língua que espera um talento original para a sua 

realização‖ (p. 34). Proença diz que ―não cabe falar em criação, mas em 

esforço consciente no sentido de uma evolução da linguagem literária‖. 

Entretanto, para Daniel 

A procura incessante de le mot juste de parte de 
Guimarães Rosa e a sua paixão pela condensação e 
concisão dos meios expressivos levam-no à invenção de 
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numerosos neologismos, os quais se integram no seu 
léxico funcional e em muitos casos constituem 
verdadeiras marcas características da sua prosa. É nesta 
área neologista que podemos considerar o autor como 
verdadeiro renovador da língua portuguesa, mas 
renovador sempre fiel ao caráter essencial e ao 
desenvolvimento histórico dessa língua, pois o seu padrão 
inventivo consiste na modificação parcial de palavras 
comuns para lhes dar vida nova e significado penetrante. 
(DANIEL, 1968: 75) 

 

Daniel, que trabalha com toda a obra literária de Guimarães Rosa, faz 

uma pergunta em conclusão: ―com o que tem contribuído o autor para a língua 

e a literatura?‖: 

A resposta consiste essencialmente em três palavras: 
renovação, flexibilidade e universalidade. Por meio da 
revitalização de padrões morfológicos familiares, chama a 
atenção para o valor inerente e o potencial da palavra, e 
por meio da sintaxe original e dinâmica e o sensível 
emprego de técnicas poéticas e retóricas, cria uma prosa 
de beleza estética e poder expressivo. Na sua 
preocupação com o conteúdo e com a forma das suas 
obras, faz esta colega e não escrava daquele; ou, melhor 
dito, na obra rosiana não se separam os dois elementos 
mas se efetua uma confluência deles. [...] Fica 
comprovado o fato de ter dado o original estilo rosiano 
uma impressão inesquecível na literatura brasileira 
contemporânea [...]. (DANIEL, 1968: 175-6)  

Tal renovação é também considerada pelo crítico João Adolfo Hansen, 

em Forma, indeterminação e funcionalidade das imagens de Guimarães Rosa, 

onde vai diferir Guimarães Rosa de Euclides da Cunha pela sugestão ficcional 

das imagens nos texto de Rosa (diferentemente da classificação sociológica de 

Euclides). O crítico analisa aspectos dessa sugestão ficcional, as 

especificidades do seu estilo – o efeito imaginário e o intencional dos 

procedimentos técnicos – como tensão contínua de indeterminação do efeito e 

comunicação técnica. Por isso, Hansen afirma que a imaginação de Rosa não 

é reprodutora, mas sim produtiva, aproximando Rosa e Joyce no que diz 

respeito ―à recusa da linguagem existente, sabendo que é impossível escrever 

em uma língua reduzida à estupidez instrumental‖. O crítico observa que 
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O efeito imaginário das imagens – por exemplo, a maneira 
não-reflexiva como os personagens vivem a experiência 
de seu mundo – depende totalmente dos procedimentos 
técnicos aplicados poeticamente para inventá-lo – seleção 
de matérias sociais, correlação e estilização das matérias 
nos enunciados, invenção vocabular, motivação dos 
nomes, enunciação paradoxal, deformações de 
significados, produção de fundo indeterminado, 
metaforização platonizante do fundo, composição de 
correspondências musicais, negação, ironia, paródia etc. 
(HANSEN, 2007: 30) 

Hansen observa os efeitos de indeterminação do romance de Rosa, 

produzidos por procedimentos técnicos e poéticos, tais quais o paradoxo, a 

negação da lógica e da representação:  

Extensivamente, as classes gramaticais, categorias 
linguísticas, formas léxicas, sintáticas e semânticas 
nomeiam objetos que usualmente não são designados e 
classificados por elas; intensivamente, as correlações 
estabelecidas entre as palavras e as temporalidades 
disparatadas de suas referências e conceitos reforçam a 
língua a significar, aquém e além do conceito sensato, 
algo que, segundo a rotina de hábitos petrificados como 
ideologia, não pode ser assim nomeado e significado. 
Poética e funcionalmente apta para figurar e avaliar um 
outro cultural, a indeterminação pressupõe outra 
imaginação. (HANSEN, 2007: 39). 

Face à indeterminação presente em Grande Sertão: Veredas, onde a 

pergunta se pergunta, é que definir se torna perigoso. O romance de 

Guimarães Rosa é um livro mais de perguntas do que de respostas. Por isso, 

toda e qualquer definição é perigosa. A explosão de significados nesta obra 

permite que o leitor crítico, por exemplo, fale ―mais ou menos sobre o sertão‖, 

mas dizer ―o sertão é‖ é perigoso. Não há possibilidade de definição do sertão, 

o sertão é demais, é abundância, é um espaço ambivalente assim como 

Diadorim. O sertão é geográfico, lugar que não se define, é sem limites. É 

interessante notar que quando Riobaldo diz ―a pergunta que se pergunta‖, ele 

exclui toda a possibilidade de resposta, este é um momento de indecisão do 

significado em que os pares binários da língua pergunta-resposta não operam 

em produção de um sentido. Pela lógica, esta é uma frase agramatical, que 

problematiza o hiato de respostas, a existência de perguntas que não podem 
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ser feitas. Perguntar ―o que é?‖, neste caso, é perigoso. Não procede. Não 

existe resposta definidora e categórica.  

Riobaldo, jagunço, professor, latifundiário, fazendeiro e poeta, tem a 

necessidade de nomear e definir as coisas: ―Tudo poitava simples. Então – eu 

pensei – por que era que eu também não podia ser assim, como Jõe? [...] para 

Jõe Bexiguento, no sentir da natureza dele, não reinava mistura nenhuma 

neste mundo – as coisas eram bem divididas, separadas‖ (ROSA, 2001, p. 

237). Essa necessidade de determinar é a ilusão da liberdade de suas 

angústias. A insegurança de Riobaldo faz com ele, logo no início do romance, 

queira uma canoa que não afunda. Mais adiante, ele quer que o governo 

determine que o demo não existe. Riobaldo morre de medo das coisas 

misturas, ele quer a segurança das coisas certinhas, bem costuradas e 

divididas. Quer ser como Jõe, quer simplificar, mas não consegue. Ele 

questiona, duvida e problematiza.  

Na primeira página do romance, a necessidade de determinação já está 

marcada, quando determinam que o bezerro é o demo e o matam. O elemento 

híbrido, ―cara de gente, cara de cão‖, não sobrevive na narrativa. O 

indeterminado gera insegurança, por isso, se alguém (o Estado, a lei maior) 

determinar, alivia. Diadorim é híbrido e também não sobrevive na narrativa. 

Riobaldo ainda se refere ao ―povo prascóvio‖, povo tolo, ingênuo como se não 

fizesse parte dele, como se não concordasse com essa atitude, pois ele ―não 

tem abusões‖ (superstições), seduzindo, assim, o seu interlocutor: 

Causa dum bezerro: bezerro branco, erroso, os olhos de 
nem ser – se viu –; e com máscara de cachorro. Me 
disseram; eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito 
como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo 
feito pessoa. Cara de gente, cara de cão: determinaram – 
era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele nem sei 
quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não 
tenho abusões. (ROSA, 2001: 23) 

A primeira frase do romance, ―– Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram 

de briga de homem não‖, chama a atenção para um jogo de aparências, um 

alerta para ―as coisas não são bem o que parecem ser‖. E, assim, a partir 

dessa desconfiança, é que o romance deve ser lido.   
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Entretanto, o texto de Dacanal assevera o tempo todo coisas que não 

podem ser definidas, coisas ―mal costuradas‖, pontos de indeterminação no 

texto. O nosso último recorte de análise são os comentários determinantes do 

crítico gaúcho a respeito do final do romance. Primeiramente, em relação à 

―opção de Riobaldo‖, como veremos melhor a seguir e, depois, em relação ao 

símbolo do infinito impresso no final da narrativa. 

Dacanal vê, no final do romance (que não termina), uma opção de 

Riobaldo pelo mundo lógico-racional em detrimento do mítico-sacral. Tal 

decisão resulta, segundo o crítico, na estabilidade emocional do protagonista, 

na sua integridade e na possibilidade de justificar seu passado. Selecionamos 

algumas passagens que identificamos pertinentes para a nossa análise: 

 [...] a obra, tendendo para a a-historicidade e para a 
imanência (de acordo com o que foi visto), parece 
estruturar-se basicamente a partir de uma visão de mundo 
a-cristã e, em sentido que depois será melhor explicitado, 
épica. A opção de Riobaldo – que surge clara no 
último parágrafo do livro – é existencial-imanente, 
como me parece óbvio, permitindo justificar a imersão 
―inocente‖ do herói na ação, ocorrida durante toda sua 
vida de jagunço. Ao mesmo tempo, estabelece também a 
aceitação por parte do herói desta imersão.  

Ali, em paz co seu alter ego (o interlocutor imaginário) e 
com seu super ego (o compadre Quelemém), Riobaldo 
passa a viver integralmente seu ser e pode justificar seu 
passado de jagunço. Aliás, o passado é também 
presente, em parte, porquanto se a ação épica é apenas 
possível dentro de uma concepção de mundo existencial-
imanente, horizontal, esta continua sendo a posição de 
Riobaldo, apenas que num plano de consciência diverso, 
mais avaçado. 

Em sua Ítaca, Riobaldo é espiritualmente íntegro, 
unitário, não-problemático. Não poderá jamais 
abandonar a ilha. Ali permite-se até o participar de 
vivências religiosas, ecléticas, de característica mítico-
sacrais, que lhe proporcionam calma interior e agem 
sobre ele provocando um processo de catarse, ajudando-
o a manter-se em equilíbrio, aquém do problemático. 

Riobaldo aceita o mundo em que viveu por ter consciência 
de que a experiência é a existência. Não que o herói 
pretenda fazer a apologia, digamos, direta, de sua 
convicção de que além da equação experiência-existência 
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nada há. Ela faz, contudo, indiretamente. Tem, e é isto o 
que verdadeiramente importa, a segurança íntima da 
certeza de sua opção. (DACANAL, 2009: 344; 346; 349) 

―A opção de Riobaldo – que surge clara no último parágrafo do livro – é 

existencial-imanente, como me parece óbvio‖. Em se tratando de um livro feito 

de neblinas, tal qual Grande Sertão: Veredas, como é que um crítico pode 

afirmar que, primeiro, teve uma opção por parte de Riobaldo, segundo, que 

esta opção é óbvia e clara no final do livro? Dacanal vai dizer que houve uma 

vitória do plano de consciência lógico-racional, ou seja, uma visão de mundo 

―imanente, agnóstica, temperada por certo estoicismo‖. Esta vitória teria levado 

o protagonista à ―segurança íntima da certeza de sua opção‖.  

Ora, tais afirmações de Dacanal são irresponsáveis, pois, se fosse 

verdade que tal opção tenha sido feita, é justamente no mundo do 

conhecimento e da razão que o homem se vê sem respostas, num mundo 

desencantado e angustiante. O mundo lógico-racional não poderia trazer a paz 

a Riobaldo, muito pelo contrário, esse é um mundo em que não é mais possível 

encontrar sentido, um mundo que nos coloca diante de fatos sem explicação, 

um mundo do desespero. Diferente da epopeia, onde as grandes perguntas 

têm respostas na religião e nos mitos, por exemplo, numa crença anterior ao 

conhecimento; no romance moderno, o homem é um ser em conflito 

existencial, é problemático, vive procurando a sua salvação, e, por vezes, tem 

a ilusão de encontrá-la em forças de apoio, na tríade do conforto: propriedade, 

família e religião.  

Entretanto, ao final de Grande Sertão: Veredas, é preciso ver por trás da 

bruma, ir além do que está posto. Dessa maneira, achar que Riobaldo tem 

certeza, segurança íntima é um equívoco de interpretação. Uma ingenuidade. 

É querer determinar o que não pode ser determinado. É a tentativa de 

encontrar um final fechadinho, bem costurado para um romance que não se 

permite fechar, que não trabalha com núcleos, que não é uma narrativa de 

concentração, que problematiza, questiona, que é incontrolável, que desaponta 

o leitor a todo o momento, que surpreende pelo inesperado e que, antes de 

tudo, mostra um narrador para quem contar é dificultoso.  Ele conta a sua 

história mesmo afirmando que não sabe contar direito, um ―mal narrador‖ que 
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sequer sabe para onde está indo. A dificuldade em narrar também não é 

gratuita. De repente, ficou difícil narrar o mundo. É uma narrativa que se sabe 

incapaz de completar o narrado, o inacabado. O final, por sua vez, é 

ambivalente, as coisas se resolvem, ou não. E, ao perceber tal rarefação de 

sentido, podemos ignorá-la ou tentar enfrentá-la. A boa crítica tenta reconhecer 

os momentos de resistência e enfrentá-los.  

É muito significativo quando Riobaldo diz que ―contar alinhavado só as 

coisas sem importância‖ (ROSA, 2001: 115), ou seja, as novelas da Globo 

contam alinhavado, no final tudo se encaixa, todo mundo está feliz. Mas 

Riobaldo não. Afirmar que Riobaldo, agora fazendeiro e casado com Otalícia, 

está feliz e seguro de sua opção é um delírio. A vida, o sertão, é uma bagunça, 

nem Deus tem controle, se entrar lá, que venha armado. 

Comecemos com a afirmação de que ―Riobaldo passa a viver 

integralmente seu ser e pode justificar seu passado de jagunço‖. Não, não 

pode. Riobaldo não pode justificar seu passado de jagunço, pois ele vive um 

conflito existencial fortemente marcado no texto: 

De tudo não falo. Não tenciono relatar ao senhor minha 
vida em dobrados passos; servia para que? Quero é 
armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um 
conselho. Por daí, então, careço de que o senhor escute 
bem essas passagens: da vida de Riobaldo, o jagunço. 
Narrei miúdo, desse dia, dessa noite, que dela nunca 
posso achar o esquecimento. O jagunço Riobaldo. Fui 
eu? Fui e não fui. Não fui! – Porque não sou, não 
quero ser. Deus esteja! (ROSA, 2001: 232, grifo nosso) 

A visão de Riobaldo sobre o ―ser jagunço‖ é uma visão negativa, o 

jagunço é um homem sem Deus, um homem de pecados, um homem que 

mata, que faz sofrer, que atormenta. E o próprio Riobaldo vive atormentado 

com o fato de ser jagunço e de não querer ser jagunço. Às vezes, se sente 

jagunço, outras vezes não. Oscila entre o pertencer e o não pertencer à 

jagunçagem. Riobaldo vive um complexo conflito existencial, oscila ente o que 

foi, o que acha que foi, o que queria ter sido, o que é hoje e o que quer ser 

hoje. Na verdade, nem ele sabe. Entre ―ser‖ e ―querer ser‖ existe uma grande 

diferença. Negar-se como jagunço é não querer ser jagunço, mesmo que tenha 

sido, mesmo que seja. Mas afirmar-se como integrante da jagunçagem é, 
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também, um desejo de afirmar uma identidade (uma identidade dada ou uma 

identidade própria? Eu escolho meu destino ou eu sou escolhido por ele?), a 

qual ele busca intensamente.  

―Em sua Ítaca, Riobaldo é espiritualmente íntegro, unitário, não-

problemático‖. Essa reflexão sobre o final de Grande Sertão: Veredas é não 

reconhecer que esta é uma narrativa que produz angústia, e não conforto. 

Viver é muito perigoso, não dá para alinhavar o perigo. Diferentemente da 

cultura de massa, que dá o que o povo quer ouvir. Contudo, o povo prascóvio 

não pode ouvir da ―intelligentsia‖ que Riobaldo é íntegro, unitário e não-

problemático. Grande Sertão: Veredas não trabalha com sentidos prontos, 

feitos e alinhavados. A necessidade de Riobaldo de contar toda a sua história 

já mostra que as coisas não vão bem. Riobaldo é um homem com traumas. 

Essa ansiedade em contar repetidamente mostra a existência de um problema, 

que precisa ser narrado várias vezes na tentativa de superá-lo. Mas essa é 

uma tentativa apenas, o que não quer dizer que no final tudo está resolvido. 

Riobaldo já contou para o Compadre Quelemém antes de contar para o senhor. 

E esse senhor teve que ficar lá com ele no mínimo três dias ―visita aqui em 

casa é de três dias‖. Vale lembrar que, sabendo que ele atira muito bem, a 

recusa poderia ser perigosa... 

Dacanal também compara a trajetória de Riobaldo com a sua própria 

trajetória, uma vez que sua tese, Riobaldo & eu, trata da aproximação de sua 

história pessoal com a da personagem: 

[...] descobri que ele sobrevivera ao caos, ele organizara 
seu passado e seu presente, ele encontrara a paz em 
sua Ítaca sertaneja, ao lado de sua Penélope. [...] Sim, 
mas ocorrera uma mudança fundamental: a tormenta 
desabara sobre mim e eu agora sabia o que era o caos. 
Riobaldo era ficção e ditara ao doutor a última página da 
sua Odisseia. Eu era real e mal chegara à encruzilhada 
de Veredas Mortas... (2009: 168) 

O símbolo ∞, na última página do livro, é interpretado por Dacanal como 

símbolo da natureza cíclica do romance, como uma eterna retomada do início: 

Aliás, a própria estrutura da narrativa, e não foram poucos 
os que o notaram, é circular. Ela não pro-jeta. Se se 
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quiser ir além da palavra final, é se obrigado a retomar o 
início, ad infinitum. (p. 347) 

 Todavia, tal interpretação não condiz com o símbolo do infinito, que 

também pode ser a fita de Moebius14. Caso contrário, o símbolo, no final do 

livro, seria um círculo, o qual permitiria a retomada do seu início ad infinitum. 

Mas, o símbolo ∞ ou a fita de Moebius representa a impossibilidade de voltar-

se para um mesmo ponto. É a crença na fluidez das coisas, nas mudanças, e, 

até mesmo, no eu variável e polimorfo. 

 No quadro de M. C. Escher15 (1898-1972), ―Moebius Strip‖ (1963), 

podemos ver a fita de Moebius e o eterno caminhar das formigas que nunca 

chegarão ao mesmo ponto de origem. A retomada ao início, ou o encontro das 

formigas, não existe, ou seja, é sempre um novo começo, é um caminhar ad 

infinitum. 

 

 

  

                                                        
14

 Uma fita de Möbius é um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de 
uma fita, após efectuar meia volta numa delas. Deve o seu nome ao alemão August Ferdinand 
Möbius (1790-1868), que a estudou em 1858. Este é o espaço do não-orientável e do infinito. 
Fonte: Wikipédia. 
15

 Esta é uma contribuição do professor Sérgio Bellei, orientador deste ensaio, a quem 
agradeço pela indicação da obra de Escher e da relação com a fita de Moebius. Aproveito para 
agradecer a todas as contribuições, desde sugestões, indicações de leituras e reuniões, feitas 
durante o período de orientação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_topol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius
http://pt.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
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Enfim, gostaríamos de acrescentar que reconhecemos no trabalho de J. 

H. Dacanal uma contribuição importante para a compreensão de Grande 

Sertão: Veredas, e não pretendíamos dar a este estudo caráter polêmico. A 

ideia inicial era apenas indicar os lugares em que surgiram as dúvidas que nos 

levaram a reexaminar as questões. Tendo como ponto de partida o perigo da 

certeza, percebemos que, às vezes, parte da crítica ―vê não vendo‖, e, assim, 

afirma coisas, denomina, determina, ou seja, define e mata, tal como a 

interpretação. Esta é uma crítica que fecha um livro que não se deixa fechar. 

Este, um livro feito de neblinas. Uma boa crítica, ao contrário, demonstra 

cuidado, não afirma, nem define. Por isso, tentamos intermediar uma conversa 

entre alguns dos críticos de Grande Sertão: Veredas, a fim de mostrar suas 

diferenças e as consequências dessas diferenças no que se refere à 

contribuição para os estudos literários e críticos brasileiros.  

Viver é muito perigoso, e definir é uma tentativa vã de dissipar neblinas 

de um livro que indetermina mais do que determina. O grande salto da teoria 

contemporânea é o deslocamento da tensão de ―o que um texto significa‖ para 

―como é que o texto significa?‖. Como é que Guimarães Rosa significa? O leitor 

e o crítico comum quer um sentido, quer a metafísica, quer respostas para 

perguntas que nem não podem ser aplicadas a certas coisas – ―o que é?‖. Vale 

a pena questionar a própria pergunta. O grande desafio que a nova teoria 

propõe é ser capaz de conviver com a indeterminação e de resistir à tentação 

de reduzir o texto literário. E este foi o nosso ponto de partida, que nos 

conduziu até este fim: uma teoria da suspeita, da instabilidade e da incerteza. 
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A crítica literária contemporânea e a literatura de temática gay1 
 

Antonio de Pádua Dias da Silva2 
Universidade Estadual da Paraíba 

 
 
 
 
I O ponto de partida: o conceito de literatura e a teoria da literatura 
 

Desde que iniciamos os estudos sobre literatura, na universidade,3 

uma questão básica e que move toda a vida do profissional das letras que 

trabalhará com o texto literário em sala de aula é posta: definir literatura. Se 

não dá para definir, conceituar pode ser um caminho a ser escolhido e que 

resulte em algo positivo. Aprendemos com Platão, Aristóteles e Horácio; 

aprendemos com Hegel, com Nietzsche e com tantos outros pensadores que 

se imbuíram, em algum momento de sua vida, da discussão em torno do 

fenômeno literatura – fenômeno de linguagem ou, naquilo que costumo dizer, 

trabalho de linguagem que surte (e surta) um dado efeito semântico, muitas 

vezes estranho, mas que culmina com uma conclusão: está-se diante de um 

texto literário porque a linguagem e seus efeitos parecem demarcar (quando 

deveria, penso, aniquilar as fronteiras) território de linguagem bastante preciso. 

A pressuposição de que há vida literária concebida como o foi pelos 

filósofos citados implica a visualização de uma produção que se caracteriza por 

suas particularidades e por um aporte discursivo que sustenta a idéia levantada 

da existência dessa produção, muitas vezes, sem as devidas idéias maturadas, 

confundida com arte. E daí, então, divagações entre professores, estudiosos do 

fenômeno, cobrem períodos inteiros e são levadas para as salas de aula na 

firme certeza de que as verdades lidas, estudas, refletidas e ―finalizadas‖ não 

são tomadas emprestadas no tempo e no espaço, como provisórias, mas 

                                                        
1
 Esse artigo é resultado de discussões que envolvem o Projeto de Pesquisa História da 

literatura brasileira de temática homoerótica, financiado pelo CNPq (Edital Universal, cota 
2009-2010) e PROPESQ (cota 2009-2010). 
2
 Professor de Literatura e Estudos de Gênero no Programa de Pós-Graduação em Literatura e 

Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba. Doutor em Literatura Brasileira (UFAL) 
com Pós-Doutorado em Literatura (UFRJ). Pesquisador da literatura brasileira de temática gay. 
3
 Falo precisamente do profissional de Letras, quando entra no curso ainda (e não tinha como 

ser diferente) com a visão não muito apurada dos conceitos, da intimidade com os textos, com 
os teóricos, com os papeis de leitor, analista, crítico, teórico, historiador, ensaísta, articulista, 
professor. 
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erguidas, cartesianamente, como axiomas, verdades puras, filosofia 

matemática ou algo similar. 

Pensando especificamente em discutir a crítica literária contemporânea 

(se é que ainda podemos falar em crítica literária em sentido estrito), parto das 

reflexões sobre a problemática que é construir um discurso sobre a natureza da 

literatura para, numa perspectiva que discute a relação literatura, 

representação e política, verificar qual o papel que a crítica literária 

contemporânea, a partir da produção e dos estudos da literatura gay, 

defendendo a idéia do homoerotismo como crítica da cultura. A defesa dessa 

idéia parte do pressuposto de que em razão do não funcionamento de uma 

crítica no seu sentido estrito, também da Teoria como contaminadora dos 

antigos ―axiomas‖ da teoria literária, a vinculação das perspectivas ou visadas 

dos estudiosos com os grandes projetos políticos me fazem concluir que o 

homoerotismo constitui hoje um caminho crítico que pode contribuir para o 

alargamento dos estudos literários, saindo da base dos estudos feministas e de 

gênero e pode constituir, pela especificidade temática ou da subcultura 

representada na incipiente literatura gay, aquilo que, de outra forma, poderia 

ser chamada de crítica literária gay ou homoerótica. A visão de Nelly Richard 

(2002) sobre a crítica da cultura constitui a base de discussão deste artigo. 

A discussão que Jonathan Culler (1999) entabula em torno do que é 

literatura coloca o profissional das letras no seu ―devido lugar‖: é preciso 

pensar o que é, qual sua função, onde está alocada nas sociedades letradas 

de hoje e ocupando que papel. A síntese apresentada por ele sobre que bases 

a noção de literatura foi construída ao longo dos séculos – literatura como 

colocação em primeiro da linguagem, literatura como integração da linguagem, 

literatura como ficção, literatura como objeto estético e literatura como 

construção intertextual ou auto-reflexão – não dá conta daquilo que é o efeito 

de linguagem no cotidiano dos leitores, a saber, a experiência com o texto 

literário suplanta esse esquema racional de querer engessar uma produção 

que tem suas bases de construção no processo criativo da e com a imaginação 

em conceitos incertos, porosos, necessitados de uma outra linguagem ou 

termos capazes de abarcar o fenômeno do qual falamos. 

Terry Eagleton (1997) tenta responder às mesmas indagações feitas 

posteriormente por Culler, embora admita, sem as frustrações corriqueiras, que 
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ler uma produção textual como a que denominamos de literária envolve ou 

deveria implicar para o estudioso os cuidados que poderia tomar ao adotar 

quaisquer noções, pois numa perspectiva mais científica daquilo que foi 

chamado de ciência da literatura pelos formalistas russos, por exemplo, o 

conceito de estranheza e de chamamento de atenção para si [da linguagem] 

não constitui em definitivo ou não valora diretamente um texto como literário, 

uma vez que ―piadas, slogans e refrões das torcidas de futebol, das manchetes 

de jornal, dos anúncios, muitas vezes são verbalmente exuberantes, mas que, 

de um modo geral, não são classificados como literatura‖ (p. 9). 

Essa séria reflexão de Eagleton vai desembocar em tantos outros 

aspectos quanto são as pessoas e seus discursos e posições assumidas social 

e culturalmente. Isso significa dizer que, ainda segundo Eagleton (1997, p. 11), 

―a definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve 

ler, e não da natureza daquilo que é lido‖. Fica evidente que as classes sociais 

hegemônicas e que ocupam os poderes, por vários motivos de ordem pessoal 

e coletiva (do grupo), elaboram uma forma de linguagem, sistematizam um 

código e, num dado tempo, estabelecem modelos, conceitos, colocando-os 

como ―naturais‖, justificando-se a utilização deles a partir da própria reprodução 

teórico-ideológica que sustentam. 

A lucidez de Antoine Compagnon (2006) nos coloca diante de várias 

indagações sobre a natureza da literatura e, questionando-a, colocamos na 

balança a atividade do professor de literatura, as suas atribuições como sujeito 

que discute aspectos da cultura e que orienta modelos de leitura de textos 

literários.4 Afinal, quem pode ser estabelecida diante de um quadro 

generalizado de não precisão teórico-conceitual do fenômeno/objeto sobre o 

qual o ―crítico‖ debruça? Se há tantas teorias quanto teóricos (COMPAGNON, 

2006, p. 23), haveria tantas críticas literárias quantos críticos? É bem verdade 

que sim. Basta passar os olhos por obras como a de Jean-Yves Tadiè (1992), a 

próprio Terry Eagleton (1997) ou sinteticamente como em Jonathan Culler 

(1999) e veremos os apontamentos críticos sobre: Formalismo Russo, New 

Criticism, Fenomenologia, Estruturalismo, Pós-Estruturalismo, Desconstrução, 

Psicanálise, Feminismo, Marxismo, Novo Historicismo ou Materialismo Cultural, 

                                                        
4
 Não estou reduzindo as atividades do professor de literatura apenas ao que exponho. Para 

efeito de economia, cito apenas aquilo que me é posto em primeiro plano. 
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Pós-Colonialismo, Discurso de Minorias, Queer Theory, Hermenêutica, Estética 

da Recepção, Estilística, Semiótica, Crítica Política. Em outro compêndio, mais 

recente, organizado por Thomas Bonnici e Lúcia Osana Zolin (2005), além do 

rol de críticas já apontadas, encontramos também a Crítica Genética, o Pós-

Modernismo e capítulos que apontam para a formação discursiva de outras 

críticas a partir das necessidades dos textos e discussões surgidas na 

contemporaneidade: Literatura e Estudos Culturais, Literatura de Autoria 

Feminina, Literatura de Autoria de Minorias Étnicas e Sexuais (onde 

encontramos, embora timidamente, apontamentos sobre a literatura gay ou 

homoerótica), e correlações entre Literatura e Pintura e Literatura e Cinema.5 

Essa gama de aportes teórico-conceituais levou Richard Freadman e 

Seumas Miller (1994) a repensar o papel das teorias na contemporaneidade, 

apontando, na babel em que ainda nos encontramos (quase sem lugar fixo ou 

porto para ancorar nosso objeto de trabalho), a Teoria como modelo diante de 

tantos aportes teóricos. Essa concepção parece, a priori, invalidar os ou 

prescindir dos discursos clássicos que fomentam a crítica literária: na ausência 

de uma sistematização ―axiomática‖, nada mais coerente do que pensar a 

Teoria sem que esta, por abarcar todas as teorias já concebidas sobre o 

fenômeno literário, necessite de um aporte crítico que dê continuidade e 

coerência ao que é discutido no âmbito apenas teórico. 

A ausência de um objeto fixo de estudo, de conceitos precisos, da 

noção de aplicabilidade teórico-conceitual tornaria os estudos sobre literatura 

meio duvidosos, discursos ―falaciosos‖. Não é à toa que pensadores como 

Leyla Perrone-Moisés (2000), ao se lançar em uma breve incursão sobre a 

função da crítica literária na atualidade (embora o seu texto não seja de hoje: 

tem pelo menos uma década e meia) chama a atenção para o descrédito da 

função da crítica, porque inexistente, em razão, principalmente, do avanço de 

terreno dos Estudos Culturais, que soa, na perspectiva dela, como uma 

espécie de ―praga intelectual‖. A sua opinião sobre esta perspectiva de ler o 

                                                        
5
 Estudos mais recentes como os de Pellegrini (1999) avançam na discussão em torno do 

fenômeno literatura e já anunciam, no âmbito dessas discussões, novas críticas que nascem 
com a ressignificação do que seja literatura, uma vez que a televisão, o vídeo, a propaganda, o 
cinema, as HQs, tomadas como escritas, são arroladas na acepção do que se entende por 
literatura (nesse sentido mais amplo e que se distancia da visão clássica de literatura como 
produção ou manifestação exclusivamente escrita no códice, modelo  ainda perpetuado pelas 
gerações de leitores, professores, manuais de teoria e crítica literárias). 
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texto literário tem razão de ser, embora parcialmente, porque aponta 

justamente para aqueles pontos que os próprios incentivadores ―teóricos‖ dos 

Estudos Culturais admitem, a exemplo de Hoggart (1973), Escosteguy (2001), 

Martelart & Neveu (2002): a ausência de um objeto único de estudo, admitindo-

se a variedade objetal; a ausência de um referencial teórico, optando-se pela 

perspectiva da utilização teórico-conceitual de todos os campos do saber; a 

ausência de uma metodologia que não pode se definida em razão da ausência 

de um objeto fixo de estudo (como são vários os objetos, a depender do 

estudioso, o objeto escolhido é que determinará o campo metodológico a ser 

traçado), e tudo isso implicando, também, na ausência de uma disciplina, 

inexistente em razão da impossibilidade de se trabalhar com um objeto que 

pressupõe, nesse caso, um aporte teórico-metodológico e, na academia, uma 

disciplina na qual os fundamentos do estudo desse objeto pudessem ser 

discutidos. 

Não é à toa que Michel Foucault (2006), tecendo considerações sobre 

a relação discurso, disciplina e poder, afirma que a disciplina ―é um princípio de 

controle da produção do discurso‖ (p. 36) e que ―para pertencer a uma 

disciplina uma proposição deve poder inscrever-se em certo horizonte teórico‖ 

(p. 31). A crítica à tendência literária de convergir seus estudos para a 

emergência do discurso dos estudos culturais e da crítica da cultura 

aparentemente encontra resistentes como Leyla Perrone-Moisés, já citada. 

Todavia, pensar o trabalho da crítica por uma visão permeada de preconceito e 

medo6 não resolve a questão da crítica literária na contemporaneidade.  

Pensar outras formas discursivas atentas para o fenômeno literatura, 

sem cair nos solipsismos das especializações do conhecimento, e sem 

sustentar uma visão radical dos estudos culturais que promovem – na visão 

ingênua de quem adentra esse campo do conhecimento – a soberania do 

plural, do diverso parece ser o caminho utópico aqui a ser traçado e essa 

diversidade não soa como marca fundante de uma disciplina, de uma teoria, de 

                                                        
6
 Uma das grandes lições que podem ser aprendidas ao assistir ao filme A single man, de Tom 

Ford, 2009, diz respeito à fala da personagem central, um professor, que em uma de suas 
aulas, discutindo sobre a questão do Outro, da diferença, da minoria, do preconceito, verbaliza 
ser o medo (de algo que possa desestruturar) como fator primordial para o estabelecimento do 
preconceito. Nas relações de poder, o medo de ter quem não queremos ocupando espaços de 
poder força grupamentos e pessoas e construírem e se impregnarem de discursos 
preconceituosos, atitude que facilita o encarar o outro numa perspectiva diferenciada, menor, 
sob um ângulo de repressão, de silenciamento, de aviltamento. 
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um método, de uma sistematização do conhecimento, mas tão somente como 

um campo de exploração do saber que se move na perspectiva da não fixidez 

de objetos, teoria e metodologia, mas também na compreensão de um 

fenômeno cuja idiossincrasia ou particularidade é que exigiria o tratamento ou 

abordagem teórica a ser adotada para o desenvolvimento da idéia lançada. 

 

II O ponto medial: o que quer a crítica literária? Homoerotismo e crítica da 

cultura 

 

Os questionamentos lançados servem de intróito para o próximo passo 

a ser dado no que tange à discussão posta: qual o papel da crítica literária na 

contemporaneidade? Vou mais longe e adianto uma outra questão: é possível 

pensar uma crítica literária nos moldes do que era e como falou Leyla Perrone-

Moisés? Na mesma obra em que tece forte crítica aos estudos culturais, 

Perrone-Moisés (2000), a título de exemplificação, toma como corpus de 

análise o romance O Ateneu de Raul Pompéia e, ali, estabelece variáveis 

interpretativas que concorrem para vários apontamentos ou modelos teóricos 

vigentes e/ou em crise. O que mais me chama a atenção é a última 

possibilidade apontada e abordada naquela sua lista: a crítica gay. 

Quero partir daquilo que Heloisa Buarque de Holanda (1994), em 

contexto de Brasil, já anunciara: o feminismo como crítica da cultura. Isso 

significa dizer que, de certa forma distante de propostas como a de Toril Moi 

(1995) em Teoría literaria feminista, deixa de lado a especialização teórica 

(feminista) e direciona o olhar e seu discurso para o campo abrangente da 

cultura, lugar de onde parece ser mais possível e mais viável, hoje, de se falar 

em estudos literários e desejo homoerótico. 

É sabido de todos que a função da crítica literária contemporânea 

parece ter se esvaziado de seus antigos pilares que consistiam, basicamente – 

embora sem se engessar apenas nos princípios de sua função –, em 

estabelecer juízos de valor ao texto, de resenhar novos textos, de formar 

opinião, de induzir um público leitor a certas leituras daquilo que achava 

importante, tivesse ou não comprometida com a teoria literária ou com 

quaisquer outras formas discursivas mais sistematizadas e que tivessem como 
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função apreciar uma obra literária em seu mérito, estabelecendo comparações 

de estilo, de influencia, de escola, de linguagem, de temática etc. 

A idéia de Heloisa Buarque de Holanda encontra respaldo naquilo que 

Nelly Richard (2002) chama também de crítica da cultura. Essa tendência 

crítica se distancia dos fundamentos da crítica literária porque incorpora em 

sua base discursos da cultura que apontam caminhos sobre as práticas e 

objetos culturais, possibilitando ao estudioso uma gama de vertentes teórico-

metodológicas capazes de subsidiarem os seus estudos. Não é uma troca de 

nomenclatura ou de proposta, mas uma possibilidade que não haveria com a 

anterior. Explico: no caso dos feminismos e da literatura de autoria feminina, 

enfrentar o cânon teórico-crítico da literatura já foi bastante árduo – daí as 

mulheres feministas procurarem uma saída ou alternativa para o seu próprio 

campo de atuação –, imaginemos o quanto seria difícil para os sujeitos de 

orientação homoafetiva. E para não esbarrar em entraves nem sempre 

possíveis de serem negociados, naturalmente foram se formando perspectivas 

em torno da crítica da cultura como o melhor caminho epistemológico na 

contemporaneidade. 

Essa episteme nasce com a emergência de tantos sujeitos nas 

sociedades que reivindicam lugares antes inexistentes ou negados. No âmbito 

representacional, a literatura de ficção abraça essa ―causa‖ e custaria a 

abordagem da homoafetividade, por exemplo, ser discutida por críticos cujos 

interesses destoavam dos interesses dos sujeitos representados e que somam 

na sociedade grande parcela não só de indivíduos, mas de pessoas que tem 

hábitos, idéias, costumes e até ―linguagens‖ distintas. Quando a representação 

acontece de forma maciça, urge que uma prática discursiva encampe a idéia e 

desenvolva estudos sobre essa representação. 

Na esteira da crítica literária tradicional, textos como O bom-crioulo 

(Adolfo Caminha), ―Pílades e Orestes‖ (Machado de Assis), ―O bebê de 

tarlatana rosa‖ (João do Rio), ―Frederico Paciência‖ (Mário de Andrade), ―O 

menino do Gouveia‖ (Capadócio Maluco) não tiveram, à época de publicação e 

também muito tempo depois, uma leitura à altura das grandes discussões que 

envolvem temas polêmicos e de interesse para a cultura e para a sociedade. O 

tema desses textos se centra na questão da homossexualidade masculina que, 

posteriormente, já nos idos da revolução sexual (décadas de 1960-1970), obras 
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como as de Cassandra Rios e as de Caio Fernando Abreu, por questionarem 

―lugares sexuais‖, iniciam e influenciam uma nova geração de escritores que se 

pautarão, no ato da construção literária, nas imagens dos desejos gays, na 

subcultura homossexual como traço da cultura. Na esteira desses últimos se 

arvoram Silviano Santiago, Luís Capucho, Aguinaldo Silva, Gasparino da Mata, 

Ricardo Thomé, Jean-Claude Bernardet e outros. 

Os autores da literatura gay e pensadores dessa temática 

representada na literatura não discutem, quando assim se debruçam sobre o 

tema, simplesmente no fazer literário. Pelo contrário, investem pesadamente na 

crítica da cultura, desmarginalizando o tema, a obra, a autoria (quando esta 

coincide com a identidade temática abordada pela literatura), atuando num 

processo inverso ou, quem sabe, na linguagem de Linda Hutcheon (1991), re-

centrando categorias ou grupos antes minoritários, ou seja, distante das 

dicotomias estabelecidas entre o centro e a margem, Hutcheon trabalha na 

perspectiva de que os antigos centros dividem espaços também centrais com 

antigos grupos marginalizados (no sentido da relação espacial e de suas 

implicações para as estruturas de poder, se manter a distância dos grupos 

hegemônicos), negociando seus espaços de poder nas estruturas sociais e 

culturais que passam a ser redimensionadas nas últimas três décadas. 

É no âmbito desse pensamento que Nelly Richard (2002) desenvolve o 

seu pensamento, chamando a atenção para as posturas teórico-conceituais 

adotadas depois da década de 1980, quando a crítica da cultura, pela sua 

amplitude teórico-discursiva, era (e ainda a consideramos assim) uma 

estratégia que se erguia contra os modelos saturados e engessados  do saber 

e do produzir conhecimento nas universidades. Para a teórica, pensando a 

base semântica da expressão na década de oitenta: 

 

O termo ―crítica cultural‖ designava, exploratoriamente, um tipo 
de exercício teórico e crítico que cruzava, desordenadamente, 
um tipo de crítica literária, a teoria da arte, a filosofia, a 
sociologia da cultura, a análise ideológica e a crítica 
institucional. Chamávamos ―crítica cultural‖ a essa mescla de 
referentes teóricos informais que extravasava, 
heterodoxamente, as vigiadas fronteiras do saber acadêmico 
para circular sem marcos de referencia institucionais, quase à 
intempérie. (RICHARD, 2006: 189) 
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Quando propomos o homoerotismo como crítica da cultura, como um 

desdobramento na contemporaneidade da crítica literária já defasada em suas 

bases e há mais de década que não cumpre o seu papel de impingir juízos de 

valor sobre obras, é porque, no dizer de Gore Vidal (1987), como sexo é 

política, a questão da subjetividade homoafetiva se instala e se instaura de tal 

forma na ficcionalização do discurso literário e está no centro das grandes 

discussões das agendas políticas, culturais, religiosas e econômicas, que não 

há como pensar diferente: não é que a crítica literária tenha cedido espaço 

para a crítica da cultura, mas o fato é que esta tem se mostrado o verdadeiro 

exercício da crítica (antes literária), não pelo juízo de valor atribuído a 

determinadas obras, formando opiniões entre os leitores, mas discutindo o 

papel do tema da homoafetividade, da autoria textual, da formação de um 

público-leitor, do mercado consumidor, do ponto de vista editorial e dos 

impactos que essas variáveis causam no momento em que a literatura gay é 

discutida em salas de aulas de programas de pós-graduação, de graduação e 

dos ensinos médio e fundamental. 

A cultura gay, o gay power, o desejo gay, a homossociabilidade, as 

configurações homoeróticas na literatura, no dizer de José Carlos Barcelos 

(2002; 2006), são expressões cujas extensões semânticas congregam saberes 

e poderes que somente a crítica da cultura consegue abarcar. Não no sentido 

dos estudos culturais que, por transitarem por uma variável teórica, se perdia 

em precisão no momento de focar o seu objeto. Diferentemente, a crítica da 

cultura postula uma abordagem por um dado campo do saber a partir da 

exigência da leitura do próprio objeto, evidenciando, dessa forma, não apenas 

o comprometimento do estudioso com o seu objeto material de estudo, mas, e 

sobretudo, com as relações tecidas entre esse objeto material e os impactos 

causados por ele no cotidiano dos que fazem e são feitos constantemente nas 

culturas das sociedades. 

Quando defendemos a crítica da cultura como modelo para a leitura do 

texto literário hoje é porque pensamos, como afirmam Cláudia Regina dos 

Santos e Vera Helena Gomes Wielewicki (2005: 298), que ―a problemática da 

literatura de autoria de minorias étnicas e sexuais [não defendo a literatura pela 

autoria, salvo quando discuto exclusivamente, em outras pesquisas, a literatura 

brasileira de autoria feminina] confunde-se com a problemática político-social 
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desses grupos‖. E é por pensar assim que justifico a crítica da cultura como o 

discurso possível para problematizar a literatura gay ou homoerótica, uma vez 

que, pela experiência que a cultura brasileira já teve, a crítica literária 

tradicional jamais construiu um discurso em favor da representação da 

homoafetividade na literatura, fosse pelas personagens, fosse pelos narradores 

ou, numa versão mais irônica e extravagante, fosse pela voz da autoria. 

Quando políticas públicas são postas para funcionar em favor das 

minorias; quando as questões gays e lésbicas eclodem com força suficiente 

para desestabilizar antigas visões e dessemiotizar os lugares antes 

estabelecidos porque ―tudo o que é sólido desmancha no ar‖ (BERMAN, 1986); 

quando escritores deixam os armários das escritas e lançam no mercado suas 

produções problematizando os lugares na sociedade e na cultura das 

personagens gays da ficção; quando vários estudiosos em vários lugares do 

mundo são incitados pelo espírito da época a discutirem, dos lugares de onde 

falam, a questão gay que atinge a todos, em menor ou maior proporção, na 

relação binária da heterossexualidade compulsória, no dizer de Judith Buttler 

(2003), homossexual-heterossexual, sendo os sujeitos arrolados no primeiro 

termo da equação binária interpretados como menores social e culturalmente; 

quando teorias como a defesa queer dos indivíduos propõe a experiência de 

uma cultura no devir, no espaço intervalar da cultura, sem concorrer com as 

dicotomias sexuais já existentes; quando se interpreta a literatura gay como 

sendo uma prática discursiva adotada por pessoas de orientação sexual gay,  

como entendem muitos teóricos, a exemplo de Jean-Yves Tapiè (1999), e as 

representações da homoafetividade invadem o cenário das letras e 

redimensionam os estudos literários a partir da perspectiva de, se não um novo 

gênero literário, mais de uma nova temática que é constantemente abordada 

de forma contínua e sistemática na literatura, provocando impactos em leitores 

que antes viam essa literatura como pornográfica e hoje, pela emergência das 

políticas públicas e dos sujeitos que também nascem nessa geração, exigem 

suas representações no texto ficcional, a exemplo da literatura infanto-juvenil e 

das HQs; percebemos o quanto a crítica da cultura soa como a utopia racional 

e atual para os que lidam com o texto literário (e outras linguagens). 

Diante desse cenário apresentado, retornamos à primeira parte deste 

artigo, momento em que discutíamos a problemática da teoria da literatura e o 
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conceito de seu objeto, que implica também nas amarras dos gêneros 

literários. É evidente que não há como a teoria da literatura, a partir da não 

definição de seu objeto maior – literatura –, abarcar todo o fenômeno de que 

tanto falamos e ensinamos nas escolas e nas universidades. Não só pela 

linguagem, pelas formas convencionais e experimentais ou transgressoras do 

registro ficcional, mas também pela temática, critério de maior interesse para 

os estudos gays e lésbicos, uma vez que a homoafetividade (recentemente) e a 

homossexualidade (variante do mesmo tema/termo, restrita à primeira metade 

do século XX e anterior), desde as primeiras formas de registro e criatividade 

com a linguagem ficcional, não foram abordadas ou motivos literários ao longo 

da tradição ocidental.  

Da mesma forma, a autoria textual, principalmente no sentido da 

produção literária gay, adquire dimensão relevante, porque desestabiliza toda 

uma tradição literária que fora firmada nas sociedades e culturas ocidentais na 

imagem de homens heterossexuais, brancos, cristãos e patriarcais, cujos 

valores se assentavam na exclusão das mulheres e dos homossexuais. 

Primeiramente, criando entraves para que as mulheres não escrevessem. 

Paralelamente a esse entrave, a construção da inexistência do homossexual, 

fosse no cotidiano das sociedades, fosse no imaginário ficcional, lócus em que 

o homossexual não aparecia e quando surgia, era para corroborar idéias 

preconceituosas acerca dos efeminados, dos sodomitas, dos pederastas, dos 

sujeitos cujo amor não ousava dizer o nome (nem estatuto de sujeito podia 

reivindicar, uma vez que eram considerados abjetos, parias ou escórias 

sociais). 

Quando a crítica literária se vê diante de uma explosão e profusão de 

textos sendo lançados no mercado, parece retroceder por não ter como, nos 

seus limites teórico-metodológicos, continuar estabelecendo juízos de valor 

para cada gênero (o gibi, o infantil, o rap, o funk, a confissão, a epístola), cada 

suporte (o vídeo[poema, texto], o blog, o livro/códice, a telenovela, o cinema), 

cada tema (o pornográfico, o gay), cada autor/condição (o gay, a lésbica, o 

negro, o índio, o favelado, o presidiário) que reivindica seu espaço literário, pois 

é obrigada a admitir os seus limites de atuação e a dividir suas atividades com 

outras instâncias discursivas capazes de interpretar o fenômeno antes apenas 

de seu domínio. 
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A crítica da cultura se torna relevante, neste processo e momento, 

porque trabalha na fronteira dos textos com seus autores, dos objetos culturais 

e seus impactos, pela representação e pela autoria, no cotidiano das culturas e 

nas relações com as políticas publicas em favor dos chamados sujeitos 

pertencentes às chamadas minorias culturais. Tomar a literatura como um 

objeto da cultura e o registro sociocultural nela como documento de época e 

material no qual se visualiza a imaginação criadora do artista ou do autor em 

sua época, apenas pela crítica da cultura, conforme hoje a entendemos e com 

ela trabalhamos, é possível compreender esse fenômeno. 

 

III Um ponto de conclusão: apontamentos sobre o homoerotismo como 

crítica da cultura 

 

A despeito de todo o pensamento acadêmico construído em torno da 

crítica literária e de sua função, sustentamos a tese de que a crítica da cultura 

funciona como o melhor ―instrumento‖ de localização, indicação, análise e 

crítica do texto literário, uma vez que trabalha na interface com as variantes 

que envolvem todo o sistema literário, segundo a concepção de Antonio 

Candido (2000), a saber, autor-obra-públco, alargando essa tríade para outras 

ramificações que envolvem os papéis dos autores e dos temas na cultura, 

sobretudo o impacto que causa, o texto, no cotidiano da leitura, porque 

desagrega antigas práticas e visões para incluir elementos antes não ―cotados‖ 

como possíveis de impregnarem a linguagem literária. 

Não só a questão estética, como já adiantávamos em texto anterior 

(2009a; 2009b), mas também a questão política são elementos de discussão, 

sendo o critério político, na perspectiva do homoerotismo como crítica da 

cultura, o cerne da questão, porque a visão burguesa de arte e de literatura 

instaurada uma chave enigmática cujo teor textual só era possível e acessível 

aos iniciados, aos que dominassem o código daquela arte, muitas vezes 

chamado de estética, belo, belas letras. A percepção de um objeto cultural 

apenas pelo viés estético, nas atuais sociedades, só é possível entre grupos 

bastante fechados e ―arrogantes‖, pois o redimensionamento das temáticas na 

produção ficcional eclode como forma de uma aprendizagem para o campo 
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político-cultural, tendo-se desdobramentos ideológicos advindos no trabalho 

com a linguagem, com a estética do texto. 

Os sujeitos homoafetivos ganham com essa possibilidade de 

atualização da crítica literária contemporânea porque não são apenas 

representados em suas subjetividades como também as polêmicas geradas na 

representação alcançam status de pesquisa e de discussões mais profundas e 

coletivizadas, possibilitando aos sujeitos dessa orientação sexual serem 

interpretados de uma outra forma e mais positiva. Os estudos literários 

também, por sua vez, tem ganho nesse processo, porque são revistas as suas 

bases interpretativas e o fenômeno que até então parecia carente de um aporte 

teórico-metodológico capaz de fazer singrar as correntes do pensamento 

contemporâneo na e sobre a literatura encontram ancoradouro nessa política 

de discussão e direito das minorias através do homoerotismo como crítica da 

cultura. 

É possível, então, dessa forma, pensar o conceito de literatura gay, de 

crítica gay, de temática e de autoria gays. Longe de ser apenas um caminho 

teórico-metodológico traçado com certo pudor de particularidade, o 

homoerotismo como crítica da cultura se generaliza quando tenciona discutir 

não só o texto como artefato linguístico-literário, mas sobretudo, o texto literário 

como lócus propício ao debate de  ideologias, à polêmica das políticas públicas 

e a favor dos que não são beneficiados social e culturalmente, à exibição aos 

leitores das visadas e campos de atuação dos sujeitos que são engendrados 

culturalmente nas sociedades contemporâneas em que nos encontramos. 

Dessa forma, soa viável a crítica da cultura vinculada ao homoerotismo como 

via, embora utópica, de re-conhecimento e validação dos sujeitos 

contemporâneos nas atuais conjunturas político-ideológicas. 
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Grande Sertão: Veredas: a épica (da) escrita 

Bairon Oswaldo Véles Escallón 
 

Esta comunicação parte da interrogação pelo caráter ―épico‖ de Grande 

Sertão: Veredas. Trata-se de um dos tópicos salientados pela crítica literária 

dedicada à obra de João Guimarães Rosa, desde os seus trabalhos pioneiros. 

De forma muito geral, pode-se dizer que essa problemática tem recebido duas 

formas predominantes de tratamento: uma tendência se ocupa com as origens 

culturais do gênero e orienta seus esforços à elucidação das fontes, motivos e 

estruturas da epopéia e das suas transformações e correspondências ao 

interior da obra; a outra abordagem, por sua vez, se dedica à revelação da 

função representativa do épico, geralmente nos termos de um projeto estético 

de superação das profundas divisões de uma sociedade assimétrica e em 

plena construção. De um lado o passado e de outro o futuro, que não são 

senão variações do tempo imóvel em que a própria materialidade do texto se 

pensa fusionada com um excesso de sentido originário ou consumada, e assim 

também fusionada, em uma realização final de tudo que ele, o texto, tem para 

dizer.  

Este trabalho se constituiu a partir do deslocamento da pergunta pelo 

significado do épico para outra que inquire por como esse ―épico‖ –se houver- 

produz aí sentidos. Isso leva ao corpo a corpo com o texto, à experiência de 

sua materialidade de tinta e papel, em uma palavra: à sua atualidade. Essa 

atualidade, abordável só como passagem ilimitada de sentido, não é passível 

de determinação absoluta e interrompe, quando exposta, os mitos da fundação 

e da transcendência que, como se sabe, informam o total épico, ou ao menos, 

a sua pretensão de verdade, de Homero (IX a.c.) à tradição eloísta (VIII a.c.). 

Isso também interrompe o mito de um relato capaz de conter em si o sentido 

último do ser e do mundo, afasta Grande Sertão: Veredas da compulsão do 

consenso, seja ele qual for. 

Essa recusa à captura e à imposição de uma significação, de outra 

parte, levou-me à elaboração do procedimento a seguir, sempre em diálogo 

com a dinâmica do texto. Ele é a transcrição de uma narração que se refere a 

fatos da mocidade do protagonista, agora distanciado desses acontecimentos. 

Trata-se, então, da exposição concreta ou escrita de uma narrativa que se 
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pretende consumada a partir do questionamento de uma ação passada, 

orientada por um sentido ―dado‖ ou vindo dos ancestrais. Uma coisa dentro de 

outra que, por sua vez, é contida por uma terceira, todas em extrema tensão e 

diferimento entre elas. 

Para começar, pode-se pensar nessa ―ação propriamente dita‖. Esse 

enunciado, ―ação propriamente dita‖, entretanto, impõe uma ressalva -que se 

relaciona com uma característica destacada do gênero que aí quer se procurar 

e que deve ser abordada com extremo cuidado para não distorcer o texto. É, 

também, uma questão de tato: dada a absoluta verdade ou a representação 

imediata do ser e do mundo que o dispositivo épico pretende instituir, pode-se 

dizer que ele não está para ser tocado, isto é, que ele oculta o seu caráter de 

dispositivo e reporta a sua significação até um passado absoluto, com o qual o 

devir só pode ter uma relação submissa, de acatamento e fervor. Perante a 

ofuscante luz da epopéia só cabe fechar os olhos, obliterar ou protelar toda 

problematicidade. Ou seja: o consenso é uma premissa do gênero, os valores 

do seu universo de representação são incontestáveis. Dessa maneira, aliás, é 

que se opera a totalização com que o dispositivo procura capturar o existente: 

negando ou excluindo a possibilidade de ser de elementos não interligados 

com a concepção de mundo que sustenta. É, então, uma perspectiva que 

suprime a possibilidade de outras perspectivas, uma ―perspectiva sem 

perspectivas‖.  

Ora, em Grande Sertão: Veredas não estamos perante isso. Ele é um 

corpo escrito, o registro de uma narração em primeira pessoa em que se 

medita criticamente sobre ações passadas, e o que possibilita esse 

distanciamento é o fato do narrador ter se posicionado em um outro ponto de 

vista, que lhe permite questionar sua juventude. Portanto, essa barreira 

absoluta, além da qual o épico quer se isolar, está ultrapassada no momento 

mesmo em que a narração acontece, a sua limitação e inviabilidade são 

expostas pela sua decorrência nessa prática presente. Em poucas palavras: se 

há alguma coisa da epopéia no texto estudado, deve se tratar apenas de uma 

ruína, aquilo que resta quando a sua consumação já teve lugar. Esse resto de 

epopéia pode ser chamado de ―vestígio‖, o que, aliás, impede que a ação seja 

abordada simplesmente como um conjunto de fatos objetivamente transmitido, 

pois se é nessa ação passada e contada desde uma perspectiva alheia que é 
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possível se procurar algum traço do épico, não é, em oposição, viável uma 

reflexão sobre a fábula que oblitere a mediação operada pelo narrador. Um 

vestígio é o resto sensível de uma ausência que não conserva a sua causa ou 

o seu modelo e que, paradoxalmente, carrega em si os traços dessas retiradas. 

No caso, a narração de Riobaldo conserva, em alguma medida, algo da ação 

da mocidade em que aderiu ao jaguncismo. Agora, o bando jagunço impõe o 

engajamento, o que quer dizer que partilha de uma figuração absoluta de 

mundo, próxima daquilo que antes denominei de ―perspectiva sem 

perspectivas‖: também o seu universo de valores –e entre eles principalmente 

a coragem-, esse universo axiológico, é inquestionável, também o jagunço 

deve fechar o olho para viver no consenso, ele também não pode tocar naquilo 

que lhe é transmitido desde a origem. O mundo do jagunço é, para si, fechado 

e perfeito: nele tudo está pronto, ―dado‖, e o destino daquele que defende os 

seus valores está marcado desde a sua captação pelo bando: o guerreiro ou 

herói sacrificado ao bem superior fusiona-se com ele e com a comunidade a 

que representa do mesmo modo que a epopéia se realiza finalmente na 

coletividade que nela se reconhece.  

Desse modo, os corpos do herói e do seu relato, na sua concretude 

temporal e espacial, não são só negados: para fazer sentido, eles devem ser 

efetivamente aniquilados. Isso, aliás, leva até a sua aporia a própria figuração 

que comporta, mostra algo muito menos bondoso do que essa pretensão de 

verdade absoluta poderia reconhecer: capturado por um pacto de lealdade, ou 

por um contrato ―de palavra‖, o jagunço-herói acaba entregando a vida para 

proteger a propriedade do senhor da terra, suportando também uma hierarquia 

social ou uma ordem que só continua pelo extermínio daqueles que agem na 

sua defesa. Esse corpo furado, esse sangue derramado, são os únicos 

atestados da possessão operada pelo pacto de palavra, a evidência inerte de 

que uma ação transcendente foi consumada. Isso toca, sem dúvida, ao pacto 

demoníaco, também ele um contrato não assinado, como a epopéia mesma, 

que é um gênero ―bem mais velho do que a escritura e o livro‖. Esse pacto, no 

caso do protagonista, também comporta um paradoxo: para defender uma 

razão transcendental punindo os Judas, Riobaldo deve sacrificar a própria 

transcendência, deve entregar-se à morte eterna para garantir a eterna 

continuidade dos valores ancestrais. Uma falsificação, portanto, é operada 
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pelos pactos (o social, o genérico e o demoníaco) e a verdade pura que 

representam só pode ser defendida por esse que é apropriado e esgotado sob 

alcunha de guerra, por esse que é exclusivamente um instrumento ou uma 

peça de gado a mais no quadro da pecuária extensiva, útil quando enterrado 

sobre o limite que expande e conserva as dimensões do latifúndio. 

É precisamente um sacrifício aquilo que marca o encerramento da ação 

do protagonista e a passagem à narração: o corpo furado e nu do seu amado 

Diadorim descobre o ―corpo de uma mulher, moça perfeita‖. Ela também fez um 

pacto de gênero: a menina disfarçada de capanga é uma pura manifestação da 

verdade ancestral, essa que desde as origens a suprime na sua realidade de 

carne e osso. Esse também é um ponto de ruptura: a partir dessa morte 

Riobaldo deserta do bando e transforma-se em leitor da sua história, começa a 

questionar os valores do jaguncismo e receia que toda a sua ação ―heróica‖ foi 

orientada pelo ―Pai da mentira‖. Eis a razão pela que procurei vestígios da 

epopéia onde ela não pareceria estar: no pacto demoníaco. Isso é o único que 

resta quando a epopéia se deflagrou ainda antes de integrar o texto: pacto é a 

fumaça ou, melhor, neblina, de um gênero não acontecido, o que resta dele 

quando a epopéia não teve lugar.  

Agora vou concentrar a atenção sobre a narração de Riobaldo, agora ex-

jagunço e dono de terras. O narrador, no tempo de contar, abre o olho: após a 

morte de Diadorim experimenta o esfarelamento dos valores da sua mocidade 

e procura restaurá-los através do ato de contar. Trata-se, precisamente, do 

olhar que determina valores num universo sem valores, no ―mundo da prosa‖, 

que acompanha o surgimento do romance como decorrência secular da 

epopéia. O subterfúgio engenhado por esse narrador para conseguir a 

religação, ou restauração, da unidade perdida, é a negação da existência do 

diabo, uma pergunta que tem resposta antes da sua formulação. Isso, além do 

mais, o isenta de responsabilidades, sobretudo à medida que a nova posição, 

alcançada após uma bem sucedida escalada social, é ela própria 

inquestionável e está separada da superstição da juventude por uma barreira 

intransponível. Esse divisor de águas é a morte do ser amado: para lá resta o 

passado em que a personagem aderiu ao bando e ensaiou um pacto com o 

diabo; para cá desse limite está o fazendeiro, imobilizado em uma localização 

central, segura, a partir da qual a lei é pronunciada e o mundo organizado. A 
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inexpugnabilidade do narrador só se alcança por uma violenta 

instrumentalização da alteridade, por uma apropriação da vida e morte dos 

outros que não é outra coisa que a realização em obra do dispositivo épico; 

pois é muito difícil não se pressentir a epopéia e o demônio bem no centro de 

qualquer fechamento de sentido: ―O diabo na rua, no meio do redemoinho‖. A 

obra desse narrador é uma obra de morte: ele só se constitui a partir da 

destruição da personagem e do potencial esmagamento de pontos de vista não 

condizentes com a sua posição presente. O consenso, então, já não é mais 

algo ―dado‖, senão algo a ser imposto, com a violência que for precisa. Dessa 

maneira, pode-se dizer que a criticidade do narrador é ela mesma sem crise, 

que seu olhar de medusa petrifica, de uma vez por todas, tudo que toca. Assim, 

a posição do narrador, agora fazendeiro e dono de jagunços, está dominada 

por uma pulsão secular que inverte a antiga hierarquia, mantendo, porém, 

intactas as suas forças: os corpos dos jagunços, sobre o limite da propriedade, 

preservam Riobaldo da mesma maneira que o corpo de Diadorim o isola do 

passado. Isso, evidentemente, dá uma forma à narração, a forma de uma 

fazenda para ser mais claro: o relato se profere do centro da fazenda, da casa 

grande, e volta até ela, passando pela guerra, com a mediação dessa morte 

além da qual resta uma condição às avessas, contudo superada. Tudo se 

organiza relativamente à posição central do narrador: enredado no seu próprio 

enredo Riobaldo se impõe totalmente acabado, e isso o aproxima muito do seu 

oposto heróico. Bem que ele não o queira saber, nem admitir, isso o expõe na 

sua obsessão subjetiva. Bala tinindo dentro de uma caveira, olho fixo, eterna 

repetição do mesmo, essa narração depende de uma tautologia: o sujeito se 

realiza em sua obra e a obra se realiza naquele que a opera. Mas esse 

movimento imóvel também está condenado ao fracasso, há ainda alguma coisa 

que empurra além dessa verdade em que –embora denegados- o diabo e a 

epopéia não cessam de comparecer. 

Neblina não respeita cercas. A sua natureza é passar. No momento em 

que o narrador se assenta com a maior violência na sua posição, essa neblina 

irrompe na sua fala, tirando-o da sua teimosia em se manter intocado: ―Mas 

Diadorim é a minha neblina‖, ele diz. A forma consumada no corpo morto do 

jagunço não é só uma barreira: ela encobre um corpo feminino: quando a 

figuração do herói atinge seu fim outra forma aparece, modificando tudo que do 
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presente e do passado parecia certo. Sobre o limite, esse corpo se levanta, se 

ilimita, demandando uma mudança de valor, do pressuposto representativo à 

exposição, que evidencia também que o sentido dessa existência não a 

antecede e não pode ser imposto desde uma posição privilegiada. Isso porque 

a neblina reclama o deslocamento do viandante, exige a sua aproximação e o 

impele alguns passos para frente, lá onde o deslocamento haverá, de novo, de 

acontecer. Assim como o reconhecimento do corpo amado tirou Riobaldo da 

ação, a sobrevivência desse corpo como neblina pode tirá-lo da sua obsessão 

subjetiva e marcar a passagem da obra de morte do narrador ao texto em que 

ela se expõe, se interrompe e se desobra. Tudo que é completo se desfaz 

quando contornada a sua limitação. Mas, como é que isso acontece em 

Grande Sertão: Veredas? De um modo evidente: mostrando-se na sua finitude 

material, demarcando-se ou enquadrando-se como puro corpus de letras, 

formas e relações, como coletânea de signos em que não cabe o mundo 

porque, simplesmente, passa no mundo, como todos os outros corpos com que 

não pode se fusionar, nem subsumi-los em si, nem esgotar em significação 

nenhuma.  

Como corpus-neblina, isto é, como dispositivo que se expõe na sua 

instância temporal e espacial de traçado, o texto se dispõe ao toque dos outros, 

é do contato com eles que se pode esperar alguma coisa como sentido. Desse 

modo, aliás, o épico entra no jogo do texto como ausência, mas se contamina 

com o toque de ―unidades‖ que estão em extrema tensão com a sua pretensa 

totalidade: a saber, a narração e a transcrição. Gênero profanado, portanto, a 

epopéia interrompe-se antes mesmo de ter acontecimento, mostra o seu rosto 

de ruína quando narrada e transcrita, e abre-se a novos usos. 

A passagem, assim, é esse traço de neblina que sobrevive no 

acontecimento mesmo do texto, produzido pela intervenção de uma prática 

determinada: a escrita. Esse gesto pode ser discernido na transcrição do 

narratário, o ―doutor‖. Recusando-se ao registro da resposta à pergunta retórica 

de se o diabo existe ou não existe e, assim, reproduzindo a não-realização de 

Riobaldo, essa práxis não deixa de se assinar e de marcar o seu lugar e a sua 

mediação, despojando-se por sua vez de qualquer pretensão de soberania e, 

ainda, da proferição de qualquer verdade que viesse apagar as contradições do 

mundo. Diacrítica e diaporética, essa transcrição é a cicatriz em que avessos 
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participam sem banimentos nem fusões e em que Riobaldo, Diadorim e o 

―doutor‖ chegam a tocar-se sem, no entanto, depor as suas singularidades ou 

representar uma verdade superior a ser imitada.  

O que em Grande Sertão: Veredas sobrevive como vestígio da epopéia 

que nele insiste em não acontecer, ou em se interromper antes mesmo de ter 

acontecimento, é a coragem. Essa outra coragem consiste em assumir o perigo 

da existência, a sua exposição permanente a uma ausência de sentido ―dado‖ 

ou a se impor, o risco de se defrontar com uma totalidade que não se deixa 

capturar em nenhuma configuração original ou final, que portanto não é 

totalizável, e da que ele mesmo, o corpus-neblina, não possui nem quer 

apropriar-se o sentido absoluto. Aqui não se procura o repouso de nenhuma 

consciência no consenso, isso porque a inscrição se expõe ao contágio dos 

outros no ―cada vez‖ do acontecimento de leitura e reescrita, no enfrentamento 

permanente e não passível de síntese, nem de finalização, de formas que, no 

limite, se entrechocam, (com)movem ou afetam em suas finitudes singulares. 

Mantendo esse enfrentamento –entre a epopéia e o romance, entre o diálogo 

que une e o diabolos que separa, entre o bem e o mal, o humano e o inumano, 

a obediência e a autonomia, o masculino e o feminino, ou entre a voz e a 

escritura-, ilimitando os diferimentos: assim Grande Sertão: Veredas se oferece 

exposto, participando de avessos mas sem pertencer a nenhum.  

Dessa maneira, se evidencia também a impossibilidade verdadeira da 

existência se pousar em uma condição que não seja o exílio, ou seja, que não 

há como se sentir ―em casa em toda parte‖ senão a condição de aceitar que o 

mundo é lugar de passo -um asilo, não uma prisão- e que nele não há pátria à 

qual voltar, que a sua consistência é esse mesmo exílio, que o seu sentido está 

em uma errância sem retorno no meio da neblina, uma travessia sem destino 

ou uma odisséia aventurada entre corpos que só são uns com os outros pelo 

comum senso do tato, e não pelo consenso de um fim-final. 

Esse é o funcionamento que esta comunicação pretendeu descrever: o 

de um texto que se excreve ou se narra como corpus, e faz desse 

acontecimento uma aventura cheia de sentido.  
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Um olhar sobre a crítica literária de Sagarana: 
 em foco “A volta do marido pródigo” e “Minha gente” 

 
Brenda de Sena Maués1 

Rosalina Albuquerque Henrique 2 
UFPA 

 
 
 

Livro de estreia do escritor mineiro João Guimarães Rosa no universo 

literário, Sagarana, escrito em 1937, composto a priori por doze contos, 

concorreu, em 1938, sob o título provisório de Sezão, que foi substituído por 

Contos, ao prêmio Humberto de Campos, promovido pela livraria José 

Olympio. A obra ficou em segundo lugar, perdendo por três votos a dois para 

Maria Perigosa de Luís Jardim. Sobre o momento em que Sagarana foi escrito, 

Rosa revela: 

quando chegou a hora de o Sagarana ter de ser escrito, pensei 
muito. Num barquinho, que viria descendo o rio e passaria ao 
alcance das minhas mãos, eu ia poder colocar o que quisesse. 
Principalmente, nele poderia embarcar, inteira, no momento, a 
minha concepção-do-mundo. [...] Tinha de pensar, igualmente, 
na palavra ―arte‖, em tudo o que ela para mim representava, 
como corpo e como alma; como um daqueles variados 
caminhos que levam do temporal ao eterno, principalmente. 
(Grifo do autor).3 

Em 1945, o criador de Riobaldo retoma os originais de Sagarana e refaz o 

livro suprimindo três histórias: ―Questões de família‖, ―Uma história de amor‖ e 

―Bicho mau‖, esta última aparecendo, posteriormente, em Estas Estórias. O 

volume, então com nove contos, é publicado em 1946 pela Editora Universal e 

foi considerado pela crítica ―como uma das mais importantes obras de ficção 

aparecidas no Brasil contemporâneo‖4. 

Em mais de meio século após a publicação de Sagarana, moldou-se uma 

extensa produção crítica, tanto de brasileiros, de Norte a Sul, como de 

estrangeiros, acerca dessa que foi a obra de estreia e dos outros sete volumes 

                                                        
1
 Mestranda em Letras/UFPA 

2
 Mestranda em Letras/UFPA  

3
 ROSA, João Guimarães. Carta de João Guimarães Rosa a João Condé revelando segredos 

de Sagarana. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 23-24. 
4
 PEREZ, Renard. Perfil de João Guimarães Rosa. In: PEREZ, Renard et al. Em memória de 

Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. p. 31. 
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de autoria de um dos maiores escritores da literatura brasileira. 

Os diversos tipos de estudiosos, tradutores, críticos literários e 

pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento; fazem parte também 

desse processo de espraiamento da obra de Guimarães Rosa. Walnice 

Nogueira Galvão considera os estudos empreendidos sobre os textos rosianos 

como um fator da maior relevância que contribuiu de maneira a ampliar a 

irradiação do referido autor ao nível que encontramos hoje, para ela é  

fundamental a multiplicação das leituras; paulatinamente 
desdobrando o leque crítico e submetendo uma obra já em si 
riquíssima a diferentes abordagens. Tais abordagens vieram 
dar profundidade às leituras hoje possíveis: históricas, 
geográficas, psicanalíticas, feministas, esotéricas, metafísicas, 
linguísticas, filológicas, sociológicas, imagísticas, temáticas, 
políticas etc. Esses estudiosos ampliaram nossa compreensão 
da obra do grande escritor para além dos limites iniciais.5 

Parece, então, razoável afirmar que a compreensão que se tem hoje de 

Sagarana é muito extensa e mais elaborada do que a que Álvaro Lins teve em 

abril de 1946 ao tecer suas primeiras impressões a respeito do volume inicial 

do escritor em ―Uma grande estréia‖, publicada pela primeira vez no Correio da 

manhã, e, posteriormente, integrada ao livro Mortos de sobrecasaca, de 1967, 

como subtópicos do capítulo 16 intitulado ―Sagas de Minas Gerais‖. 

De repente, chega-nos o volume, e é uma grande obra que 
amplia o território cultural de uma literatura, que lhe acrescenta 
alguma coisa de novo e insubstituível, ao mesmo tempo que 
um nome de escritor, até ontem ignorado do público, penetra 
ruidosamente na vida literária para ocupar desde logo um dos 
seus primeiros lugares. O livro é Sagarana e o escritor é o Sr. 
J. Guimarães Rosa.6 

Assim, escrevendo no calor do momento, o crítico em questão avaliou, de 

um modo geral, positivamente, a obra de Guimarães Rosa, afirmando que seria 

impossível qualificá-la como o texto de um iniciante, visto que não apresenta as 

vacilações e infantilidades de um estreante nem é fruto de algum entusiasmo 

momentâneo, uma mera improvisação, mas representa, sim, uma obra 

                                                        
5
 GALVÃO, Walnice Nogueira. Ler Guimarão Rosa hoje: um balance. In: CHIAPPINI, Ligia; 

VEJMELKA, Marcel (Orgs.). Espaços e caminhos de João Guimarães Rosa: dimensões 
regionais e universidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 13. 
6
 LINS, Álvaro. Uma grande estréia. In: Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1963. p. 258.  



229 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

claramente bem trabalhada, com abundância documental, densidade 

dramática, boa capacidade narrativa e riqueza de vocabulário. Todas essas 

características justificariam o entusiasmo com que o crítico recebeu Sagarana. 

Álvaro Lins, deu especial atenção à parte documental: ao registro dos 

costumes, a fidelidade à linguagem popular, enfim, no trabalho de 

representação da região de Minas Gerais, mas que, segundo ele, é também de 

todo o Brasil. Em meio a esses elementos documentais Rosa acrescentaria a 

imaginação, definida pelo crítico como a capacidade poética de animar 

artisticamente o real, dando, deste modo, uma configuração estética a uma 

realidade que seria tosca e bárbara. Álvaro Lins atribui a riqueza documental 

da obra rosiana à profunda ligação que o autor teria na juventude com o sertão 

mineiro, lugar onde nascera e trabalhara como médico. O material da memória 

seria, assim, transfigurado por uma imaginação criadora e um trabalho 

requintado da intelectualidade do ficcionista mineiro. 

Portanto, Álvaro Lins viu o retrato físico, psicológico e sociológico de uma 

região do interior de Minas Gerais, passando a tratar de seu caráter 

regionalista, inaugurando, assim, a problematização desse conceito nas obras 

rosianas. Essa polêmica já foi amplamente debatida e hoje é ponto pacífico que 

Guimarães Rosa seja a expressão de uma literatura universal. Entretanto, em 

1946, Álvaro Lins já anunciava que Sagarana não se enquadrava nos moldes 

tradicionais do regionalismo. A primeira obra rosiana, portanto, superava a 

expectativa de um público interessado na busca de uma identidade nacional 

por meio de uma literatura que se formava voltada para regiões afastadas do 

centro de poder, neste sentido, afirma o crítico pernambucano: 

Todavia o valor dessa obra provém principalmente da 
circunstância de não ter o seu autor ficado prisioneiro do 
regionalismo, o que o teria conduzido ao convencional 
regionalismo literário, à estreita literatura das reproduções 
fotográficas, ao elementar caipirismo do pitoresco exterior e do 
simplesmente descritivo. [...] Em Sagarana temos assim um 
regionalismo com o processo da estilização, e que se coloca 
portanto na linha do que, a meu ver, deveria ser o ideal da 
literatura brasileira na feição regionalista: a temática nacional 
numa expressão universal, o mundo ainda bárbaro e informe 
do interior valorizado por uma arte civilizada e por uma técnica 
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aristocrática de representação estética.7 

Com o trecho supracitado é possível entender que Álvaro Lins percebe a 

existência de características regionalistas que são sobrepujadas por elementos 

de uma literatura universal. Wilson Martins, por outro lado, vai alegar, 

posteriormente, que Rosa não se desliga totalmente da tradição regionalista da 

literatura brasileira. Esse seria, como dito anteriormente, o início de um amplo 

debate acerca do regionalismo ou não regionalismo das obras rosianas. 

Na análise desta crítica primeira sobre Sagarana, percebemos que para o 

crítico nordestino Guimarães Rosa não havia tido nenhuma preocupação 

política ou ideológica, se colocando na posição de um reles observador, 

distando o mesmo do pessimismo e do otimismo. Porém, uma análise 

minuciosa do conto ―A volta do marido pródigo‖, por exemplo, lançaria por terra 

essa ideia, posto que na referida narrativa é facilmente identificável a crítica ao 

sistema político e à ideologias propagadas na época, como a da inferioridade 

do mulato, por exemplo, perspectiva já analisada por Luiz Roncari em O Brasil 

de Rosa. 

Sabe-se que Álvaro Lins viveu e escreveu sobre Sagarana, exatamente, 

na época em que se passavam esses acontecimentos, suas expectativas e seu 

entendimento acerca da obra estavam, portanto, permeados por essas 

ideologias disseminadas, muitas vezes, até como verdade científica. 

Outra impressão que negativa dentro da crítica de Álvaro Lins, foi ter 

atribuído uma condição de inferioridade ao capítulo do conto de ―Minha gente‖, 

referindo-se a ele como ―um caso de amor colocado em termos de precário e 

pouco convincente sentimentalismo‖8, sendo esse o primeiro escrito que 

apareceu a respeito de ―Minha gente‖, isso acabou influenciando uma recepção 

que relegou esse conto a uma marginalidade dentro da obra rosiana. Estudos 

recentes como a dissertação de mestrado de Gilca Seidinger9 e a tese de 

doutorado de Nildo Benedetti10, argúem contra esse estigma moldado lá no 

                                                        
7
 LINS, Álvaro. Uma grande estréia. In: Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1963. p. 260. 
8
 LINS, Álvaro. Uma grande estréia. In: Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1963. p. 263. 
9
 SEIDINGER, Gilca Machado. Guimarães Rosa ou a paixão de contar: narrativas de 

Sagarana. São Paulo: Scortecci, 2004. 178 p. 
10

 BENEDETTI, Nildo Maximo. Sagarana: o Brasil de Guimarães Rosa São Paulo, 2008. 291 p. 
Tese de Doutorado em Letras (Literatura Brasileira), Universidade de São Paulo. 
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nascimento da recepção crítica rosiana. 

É importante ressaltar que a crítica de Lins foi muito importante para a 

posterior recepção que se formou sobre as obras de Guimarães Rosa, como 

dito anteriormente, ela modelou um estigma, mas, por outro lado, também 

ofereceu ao público leitor uma ideia que contribuiu de forma positiva tanto para 

as críticas que se seguiram, como para o próprio ficcionista, que, amparado 

pelos pareceres críticos, alicerçou seu estilo por meio das obras que publicou 

após. 

Antonio Candido escreve também sobre Sagarana, um pouco após Álvaro 

Lins, em 21 de julho de 1946 ele publica em O jornal sua primeira crítica a 

respeito do livro objeto de nossa investigação, também discorre sobre a 

temática regionalista e é categórico ao afirmar que ―Sagarana não é um livro 

regional como os outros, porque não existe região alguma igual à sua, criada 

livremente pelo autor com elementos caçados analiticamente e, depois, 

sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias‖11. 

Apesar de não desqualificar explicitamente nenhuma das narrativas que 

compõe Sagarana, Antonio Candido, não cita, por exemplo ―Minha gente‖ ao 

assinalar os motivos pelos quais Guimarães Rosa poderia ser considerado um 

grande escritor, essa omissão passa a ideia que os contos que não compõe 

esse rol não são tão geniais assim. 

Não penso que Sagarana seja um bloco unido, nem que o Sr. 
Guimarães Rosa tenha sabido, sempre, escapar a certo pendor 
verboso, a certa difusão de escrita e composição. Sei, porém, 
que, construindo em termos brasileiros certas experiências de 
uma altura encontrada geralmente apenas nas grandes 
literaturas estrangeiras, criando uma vivência poderosamente 
nossa e ao mesmo tempo universal, que valoriza e eleva a 
nossa arte, escrevendo contos como ―Duelo‖, ―Lalino Salãthiel‖, 
―O burrinho pedrês‖ e [...] ―Augusto Matraga‖ — sei que por 
tudo isso o Sr. Guimarães Rosa vai reto para a linha dos 
nossos grandes escritores.12 

Então, depois desses dois primeiros pareceres muito se escreveu sobre 

Sagarana, temos um aparato crítico bastante extenso, por isso, enquanto 

pesquisadores, somos, comumente, obrigados a nos confrontar com o seguinte 

                                                        
11

 CANDIDO, Antonio. Sagarana. In: COUTINHO, Eduardo F. (org.). Guimarães Rosa. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. p. 244. 
12

 Idem, ibidem, p. 247. 
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questionamento, ―o que o meu trabalho pode acrescentar a um texto já 

exaustivamente analisado?‖. 

No intuito de responder a essa arguição que pode ser também 

proveniente de uma auto-reflexão, lançamos mão da Estética da Recepção, 

que grosso modo diz respeito à escola de teoria literária surgida no final da 

década de 1960 em oposição aos dogmas marxistas e formalistas, na medida 

em que eles ignoram o papel do leitor enquanto principal destinatário da obra 

literária, além disso, a referida escola buscou considerar as implicações tanto 

estéticas como históricas que advêm dessa relação existente entre a literatura 

e o leitor. 

O criador dessa teoria, o alemão Hans Robert Jauss, entende que há uma 

parte da obra que existe por ela mesma, que não depende do leitor, existe de 

per se, trata-se dos dados objetivos, os livros, por exemplo, têm suporte13, os 

quadros têm cores, volumes e linhas. Por outro lado, há uma dimensão da obra 

que depende do leitor, pois esta só existe em diálogo. O texto é sim linguagem, 

como querem os formalistas, mas ele é também uma relação com o mundo. 

Baseado em uma estética literária francesa, Jauss entende que os livros, 

por eles mesmo, são somente artefatos14, tornam-se arte, apenas, quando há a 

interação com o leitor, é dessa maneira que eles são completados 

esteticamente e isso, ademais, justifica que o leitor, apreciador do texto 

estético, seja também co-criador da obra, tendo em vista, por exemplo, que o 

Lalino de ―A volta do marido pródigo‖ só existe na imaginação de cada leitor, é 

esse leitor que molda o Lalino com base nos dados objetivos fornecidos pelo 

livro. É em razão disso que o texto estético pode comportar pluralidade de 

sentido, diferentemente, de um texto científico. 

A obra literária não é um objeto que exista por si só, 
oferecendo a cada observador em cada época um mesmo 
aspecto. Não se trata de um monumento a revelar 
monologicamente seu Ser atemporal. Ela é, antes, como uma 
partitura voltada para a ressonância sempre renovada da 
leitura, libertando o texto da matéria das palavras e conferindo-

                                                        
13

 Falamos aqui do suporte na concepção de Chartier, exposta em A ordem dos livros. 
14

 Diz respeito à própria materialidade do livro. 
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lhe existência atual: ―parole qui doit, em même temps qu‘elle lui 
parle, créer um interlocuteur capable de l‘entendre‖.15 

Nessa perspectiva as possibilidades são infinitas, todos os trabalhos 

empreendidos acerca de Sagarana abrem espaço para novas interpretações, 

além do que, essa preocupação em estudar o autor, só ressalta sua 

importância no cenário da literatura brasileira e mundial, tendo em vista que 

seus escritos chegaram a ser traduzidos para doze idiomas, essa insistência 

em prosseguir analisando a ficção rosiana denota que o mistério não acabou, 

de acordo com Benedito Nunes, a ―grandeza quer dizer aqui pluralidade de 

sentido. E talvez inesgotabilidade‖.16 
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  Minha dor é perceber que apesar de termos 

feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e 
vivemos como nossos pais. 

Belchior 

 

1 Introdução 

 

 Partindo da premissa de que a realidade social interfere diretamente na 

produção artística e na cultura de um povo, assim como é resultado da mesma 

carregando em si as marcas de seu contexto de produção, ou nas palavras de 

Theodor Adorno: ―os antagonismos não resolvidos da realidade retornam às 

obras de arte como os problemas imanentes da sua forma‖ (ADORNO, 

1993:16), este estudo objetiva refletir sobre as tensões que surgem na 

contemporaneidade marcando a relação indivíduo e sociedade em uma 

estrutura social de intensa repressão e violência. 

Tendo como referência teórica as reflexões de Giddens (2003), 

Bourdieu (2007), Goffman (2008) e Adorno (1993), propõe-se também a 

analisar algumas importantes teorias sociais que buscam dar conta da relação 

sujeito-sociedade, relacionando esta reflexão à produção literária e, para tanto, 

tomando por corpus de representação o conto Além do ponto de Caio 

Fernando Abreu. 

Assim, em um primeiro momento são apresentadas algumas 

contribuições de Giddens (2003), Bourdieu (2007) e Goffman (2008), trazendo 

questionamentos que visam os motivos pelos quais vivemos em sociedade, ou 

que procuram desvendar se há prevalência do indivíduo sobre o meio social, os 

quais conferem dinamicidade as Ciências Sociais. 
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Em seguida, partindo da concepção de Mikhail Bakthin (1997:313) de 

que o contexto abrange ―a época, o meio social, o micromundo‖ e a partir 

destes elementos, estabelece uma relação direta com a ideologia corrente de 

seu tempo, ou seja, o discurso sendo produzido a partir de um meio 

socialmente organizado, ideológico, não pode ser compreendido fora de seu 

contexto de produção, buscamos contextualizar o momento de produção do 

corpus analisado, para então, fazer uma leitura do conto a luz destes 

elementos.  

 

2 A tensão entre o indivíduo e a sociedade: por um viés sociológico 

 

Ao estudar a relação entre sociedade e indivíduo, Anthony Giddens 

reflete que seu objetivo é ―estabelecer uma abordagem das ciências sociais 

que se afaste de maneira substancial das tradições existentes do pensamento 

social‖ (GIDDENS, 2003:9). Neste sentido, busca realizar uma síntese entre a 

sociologia estrutural e o funcionalismo, articulando estrutura e ação num 

esquema teórico único. 

O centro da análise do referido autor se funda na produção e 

reprodução da sociedade. Nos capítulos iniciais de A constituição da 

sociedade, Giddens (2003) reflete que estudar um sistema social significa 

estudar as diversas maneiras pelas quais ele é produzido e reproduzido, 

interagindo com as contingências da aplicação das regras e recursos 

generativos em contextos não-premeditados. 

O conceito de dualidade de estrutura, nesta perspectiva, constitui-se 

como peça chave para a compreensão desta teoria. Da mesma forma que o 

agente, individualmente ou em grupo, é fundamental. Destarte, grosso modo, o 

indivíduo recebe um patamar privilegiado na teoria da estruturação, pois são 

asseguradas na sua consciência as condições e consequências de seus atos, 

o que faz Giddens fugir da ingenuidade de outras correntes ao admitir que, 

inevitavelmente, não há conhecimento ou domínio completo das condições e, 

consequentemente, alguns resultados não são previstos, portanto, o dualismo 

clássico entre objetivismo/subjetivismo é rompido, existindo uma tensão 

reflexiva entre eles no plano social. 
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Pierre Bourdieu se aventurou na tentativa da superação do paradigma 

estruturalista. Para tanto, cunhou dois conceitos fundamentais para o seu 

modelo explicativo, a saber, habitus e campo. Seu trabalho de campo na 

Argélia, com a sociedade Cabila foi de grande relevância para o nascimento 

dos referidos conceitos. O contexto no qual Bourdieu começou as suas 

pesquisas era de um forte domínio do estruturalismo – Fernand Braudel, na 

História, passando pelo marxismo de Louis Althusser e, na Antropologia, 

Claude Lévi-Strauss. 

Neste contexto, foi formulada a noção de habitus, a qual passou por 

um longo percurso: 

 

[...] eu desejava pôr em evidência as capacidades ―criadoras‖, 
activas, inventivas, do habitus e do agente [...], embora 
chamando a atenção para a ideia de que este poder gerador 
não é o de um espírito universal, de uma natureza ou de uma 
razão humana, como em Chomsky – o habitus, como indicava 
a palavra, é um conhecimento adquirido e também um haver, 
um capital (de um sujeito transcendental na tradição idealista) o 
habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase 
postural –, mas sim o de um agente em ação: tratava-se de 
chamar a atenção para o ―primado da razão prática‖ 
(BOURDIEU, 2007:61, grifo do autor). 

 

O outro conceito significativo da teoria de Bourdieu é o de campo, o 

qual deve ser compreendido, como um campo gravitacional e que possui 

estrutura e lógica própria: 

 

A teoria geral da economia dos campos permite descrever e 
definir a forma específica de que se revestem, em cada campo, 
os mecanismos e os conceitos mais gerais (capital, 
investimento, ganho), evitando assim todas as espécies de 
reducionismo, a começar pelo economismo, que nada mais 
conhece além do interesse material e a busca da maximização 
do lucro monetário (BOURDIEU, 2007:69, grifo do autor). 

 

Neste sentido, o objetivo do conceito campo é compreender a 

constituição de um espaço com uma autonomia relativa do resto da sociedade, 

com uma lógica própria, no entanto, se relaciona de uma forma homóloga em 

relação aos outros campos. 

Erving Goffman também desenvolveu conceitos importantes para 

análise da realidade social, a saber, interação e representação: 
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a interação (isto é, interação face a face) pode ser definida, em 
linhas gerais, como a influência recíproca dos indivíduos sobre 
as ações uns dos outros, quando em presença física imediata. 
Uma interação pode ser definida como toda interação que 
ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de 
indivíduos, uns se encontram na presença imediata de outros 
(GOFFMAN, 2008:23). 

 

Neste sentido, a interação determina a situação, tal categoria é central 

no pensamento goffminiano e na própria Escola de Chicago. As pessoas 

definem a situação a partir da interação e então passam a agir de maneira 

adequada, ou seja, começam a representar como a situação exige: 

 

Venho usando o termo ―representação‖ para me referir a toda 
atividade de um indivíduo que se passa num período 
caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 
particular de observadores e que tem sobre estes alguma 
influência (GOFFMAN, 2008:29). 

 

Trata-se de forma fundamental de coerção social. Isto constitui um 

resgate da categoria de coerção social proposta por Durkheim em As regras do 

método sociológico (2002) – o próprio Durkheim fala sobre essa questão 

quando se refere a vestir roupas adequadas, caso contrário, pode ocorrer uma 

―punição indireta‖. 

 

3 A tensão entre o indivíduo e a sociedade: por um viés literário 

 

A partir das reflexões de Bakthin (1997) sobre linguagem como forma 

de ação social, pode-se perceber a importância do contexto de produção. O 

autor, ao ressaltar o caráter dialógico de toda enunciação, enfatiza a trajetória 

do social para o individual, afirmando que o enunciado não existe fora de seu 

contexto de produção e que cada enunciado pressupõe em si, os enunciados 

que o antecederam e os que serão produzidos depois dele, assim: ―a obra é 

um elo da cadeia da comunicação verbal‖ (BAKTHIN, 1997:298). 

Neste mesmo sentido, Antonio Candido em Literatura e sociedade 

(2006) afirma que o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento 

social passou por diversas fases desde sua supervalorização quando 
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―procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de 

ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto constituía o 

que ela tinha de essencial‖ (CANDIDO, 2006:13), até sua desvalorização 

completa, quando afirmava ―que a matéria de uma obra é secundária, e que a 

sua importância deriva das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe 

uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer 

condicionamentos‖ (CANDIDO, 2006:13). 

No entanto, hoje já se tem a compreensão de que não é mais possível 

fazer uma interpretação completa de determinada obra sem uma proposta 

integradora entre texto e contexto. Segundo Candido (2006:14), ―o externo (no 

caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como 

elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno‖. 

 

3.1 Além do ponto 

 

Talvez eu não quisesse que ele soubesse que 
eu era eu, e eu era. 

Caio Fernando Abreu 

 

Caio Fernando Abreu, ao realizar uma literatura que abrange a recente 

história brasileira, o contexto histórico no qual viveu e suas consequências na 

esfera do individual, lança um olhar crítico sobre a realidade de seu próprio 

tempo, o que resulta na produção de um conjunto de obras riquíssimo sob o 

ponto de vista subjetivo, mas ao mesmo tempo concreto, se levarmos em 

consideração sua capacidade de levar o leitor ao contato com um tempo de 

intenças transformações socias, políticas e culturais; a ver e sentir a realidade 

desta época, através de seus olhos. 

Produzido entre o final da década de 1970 e o início da de 1980, Além 

do ponto reflete os anseios de uma geração que vivenciou os anos de chumbo 

da ditadura militar no Brasil e o crescente avanço da política internacional de 

globalização e encorajada pela promessa de um futuro melhor, se colocou em 

busca desta nova realidade idealizada. 

Neste conto, Caio nos fala de um homem que caminha ―por dentro da 

chuva ao encontro‖ (ABREU, 1982:34), por horas, de um alento; de um lugar 
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confortável e seguro; de suas memórias – ―sempre aquelas vozes roucas, 

aquele sax gemido e o olho dele posto em cima de mim, ducha morna 

distendendo meus músculos‖ (Id.:34) –; de um ―ele‖ (caracterizado por 

pronomes masculinos), que o esperava; de ―ver o depois do ponto‖. 

Toda narração se dá a partir da busca do personagem por este ―outro‖ 

que não é encontrado. Caminho marcado por dificuldades, frustrações e 

insegurança, mas motivado por uma promessa. Existe neste personagem uma 

expectativa muito grande em relação a este encontro, que segundo o próprio, 

foi alimentada pelo sujeito ausente. 

O personagem faz a opção de seguir este caminho e, assim, assume o 

destino pelo qual optou de forma intensa, desarmado e utópico: 

 

Chovia, chovia, chovia e eu ia indo por dentro da chuva ao 
encontro dele, sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia 
todos pelos bares, só levava uma garrafa de conhaque barato 
apertada contra o peito, parece falso dito desse jeito, mas bem 
assim eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na 
mão e um maço de cigarros molhados no bolso. (ABREU, 
1982:34) 

  

Durante este percurso, o personagem passa por incertezas que 

parecem ir evoluindo progressivamente, desde comprar cigarros e conhaque 

ou tomar um táxi; ou se deveria beber ou não um gole do conhaque, até o 

ponto no qual estas incertezas se tornam mais existenciais, tais como a 

impressão que o outro teria sobre ele, as várias coisas a respeito de si mesmo 

que ele não gostaria que o outro soubesse, até a preocupação com quem é: 

―Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça, essa história de 

não querer que ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda 

que caía, caía, caía [...]‖ (ABREU, 1982:36). 

Desta forma, o personagem revela-se em toda sua fragilidade. Há um 

ponto em que ele entra em conflito com seu próprio ser: o que gostaria de 

aparentar ser e o que realmente é, até que descobre um ―ponto‖ do qual ―se 

perde o controle das próprias pernas‖ (Id.:36) e a partir do qual não se pode 

voltar.  

 

[...] eu precisava deter a vontade de voltar atrás ou ficar 
parado, pois tem um ponto, eu descobria, em que você perde o 
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comando das próprias pernas, não é bem assim, descoberta 
tortuosa que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito, 
eu apenas começava a saber que tem um ponto, e eu dividido 
querendo ver o depois do ponto e também aquele agradável 
dele me esperando quente e pronto. (ABREU, 1982:37) 

 

Esta reflexão, desenvolvida, oras como monólogo interior, oras como 

fluxo de consciência, indica a impossibilidade de apreensão, pelo leitor, da 

verdade da narrativa. O que se pode compreender é a consciência ou a 

inconsciência que o personagem tem de si mesmo. Em busca do ―além do 

ponto‖, o personagem não tem clara sua identidade e projeta no ―outro‖ as 

perguntas que não pode responder, assumindo-se como ser fragmentado, ao 

referir-se a si mesmo: ―os pedaços de mim todos misturados que ele disporia 

sem pressa, como quem brinca com um desses quebra-cabeças, para formar 

que sombra, que luz, que verme ou deus, eu não sabia‖ (ABREU, 1982:37). A 

resposta é uma incógnita também para o personagem. 

Assim como, o tempo do ficcional é diferente do tempo cronológico e a 

consciência humana carrega o enfrentamento com o passado, presente e 

futuro, como uma radicalização do monólogo interior, Anatol Rosenfeld reflete: 

 

Ao desaparecer o intermediário, substituído pela presença 
direta do fluxo psíquico, desaparece também a ordem lógica da 
narração e a coerência da estrutura que o narrador clássico 
imprimia à sequência dos acontecimentos. Com isso esgarça-
se, além das formas de tempo e espaço, mais uma categoria 
fundamental da realidade empírica e do senso comum: a da 
causalidade (lei de causa e efeito), base do enredo tradicional, 
com seu encadeamento lógico de motivos e situações, com 
seu início, meio e fim. (ROSENFELD, 1996:84). 

 

A primeira vista, Além do ponto parece uma narrativa linear tradicional, 

no entanto, após um início e um percurso narrativo, não se chega a um final. 

Como o próprio título sugere, ficam questões pendentes para além do ponto. 

O personagem deste conto busca por algo que talvez nem ele tenha 

consciência do que é, ou se realmente existe, porém tem a certeza de que há 

um ―além do ponto‖ e de que ―depois do ponto‖ não se pode mais voltar. O 

trecho abaixo, carregado de antíteses, mostra a existência dos conflitos 

internos desse personagem: 
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[...] ou parar para sempre ali mesmo naquela esquina cinzenta 
que eu tentava atravessar sem conseguir, os carros me 
jogando água e lama ao passar, mas eu não podia, ou podia, 
mas não devia, ou podia mas não queria, ou não sabia mais 
como se parava ou voltava atrás, eu tinha que continuar indo 
ao encontro dele [...]. (ABREU, 1982:35). 

 

Do discurso do narrador, a única coisa que se pode ter certeza é a 

expressão da dúvida. Chegamos ao final do conto sem saber se o outro 

realmente existe – nem o próprio narrador o sabe: ―eu quis chamá-lo, mas tinha 

esquecido seu nome, se é que alguma vez o soube, se é que ele o teve um dia, 

talvez eu tivesse febre, tudo ficara muito confuso‖ (ABREU, 1982:37). 

Em completo desacordo com o que o ―outro‖ espera dele, ou ao menos 

com o que o personagem acredita que este ―outro‖ espere dele, ou ainda, em 

desacordo com que o ―outro‖ existente no personagem espera de si mesmo – 

já que não existem elementos suficientes na narrativa para afirmar se este 

―outro‖ é real ou imaginário – pode-se perceber que este personagem teme a 

impressão que irá causar neste outro, o que possibilita a compreensão de que 

se sente deslocado e deseja ser aceito. Deseja sentir-se incluído: 

 
mas não queria chegar meio bêbado na casa dele, hálito 
ardido, eu não queria que ele pensasse que eu andava 
bebendo, e eu andava, todo dia um bom pretexto, e fui 
pensando também que ele ia pensar que eu andava sem 
dinheiro, chegando sem táxi naquela chuva toda, e eu andava, 
estômago dolorido, e eu não queria que ele pensasse que eu 
andava insone, e eu andava, roxas olheiras, teria que ter 
cuidado com o lábio inferior ao sorrir, para que ele não visse 
meu dente quebrado, e pensasse que eu andava relaxando, 
sem ir ao dentista, e eu andava, e tudo o que eu andava e não 
queria que ele visse nem soubesse, mas depois de pensar isso 
me deu um desgosto porque fui percebendo, por dentro da 
chuva, que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu 
era eu, e eu era. (ABREU, 1982: 34-35) 

 

Ao chegar, depara-se com uma porta trancada, na qual bate sem 

cessar. A porta não se abre e ele não pode mais voltar. Podemos perceber 

nesta narrativa, uma busca de rompimento com o processo estrutural através 

da construção de um personagem que ousa ultrapassar o ―além do ponto‖, ou 

seja, os limites impostos pela estrutura social vigente. 

A partir da proposta de Giddens (2003), qual seja, uma união entre a 

sociologia estrutural e o funcionalismo, a estrutura pode ser conceituada 



242 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

abstratamente como dois aspectos, a saber, elementos normativos e códigos 

de significação. Assim, segundo o mesmo autor: ―a constituição de agentes e 

estruturas não são dois conjuntos de fenômenos dados independentemente – 

um dualismo –, mas representam uma dualidade‖ (GIDDENS, 2003:30). 

Logo, após tanta dificuldade para chegar ao destino, a decepção de 

não encontrar é a expressão da frustração sofrida pelo indivíduo que vai contra 

os moldes do sistema. Ao romper com os códigos da realidade na qual 

operava, o personagem de Caio se vê deslocado, sem perspectivas, 

representando aquela juventude idealista, que despida de seus sonhos e 

utopias buscava explicar para si mesma quem é e encontrar seu novo lugar no 

mundo. Se não há ninguém detrás da porta, também não há mais a 

possibilidade de voltar atrás. Só resta seguir em frente. 

 

4 Considerações finais 

 

A relação dialética entre habitus e campo, constitui-se então numa 

perspectiva relacional, isto é, objetivando romper com uma perspectiva 

dicotômica, capaz de separar indivíduo e sociedade. Os indivíduos existem em 

um determinado campo, em um contexto específico; de outro lado, os 

indivíduos criam este campo – a partir de seus habitus – mudando-o no 

cotidiano vivido. 

A interação é fundamental para a representação, pois se a primeira é 

mal entendida passa-se a uma representação errada. 

A partir da Teoria da Estruturação, de Giddens, o indivíduo não fica 

preso as estruturas e nem se caí num individualismo analítico; estrutura e 

indivíduo estão lado a lado na realidade social. 

Segundo Theodor Adorno (1993), a percepção de uma realidade 

conflitiva leva o artista a manifestá-la em sua obra de arte, assim, a estrutura 

fragmentada, a imprecisão do foco narrativo, o enredo obscuro, a quebra com a 

linearidade temporal são algumas das características que surgiram com a 

contemporaneidade representando a noção de incerteza que chegou com o 

desencantamento do mundo. 

Ana Paula e Luana Porto afirmam que: 
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Compreender como textos do autor expressam uma visão de 
mundo pautada em valores e ideologias que primam pela 
liberdade individual (tanto no que se refere à opção sexual 
quanto à militância política, por exemplo) torna-se fundamental 
para construir um sentido a seus textos e articular a tendência 
estética à social, podendo-se determinar a sua importância no 
contexto literário brasileiro.  (PORTO; PORTO, 2004:61) 

 

Desta forma, pode-se concluir que através deste conto, Caio consegue 

traduzir a atmosfera tensa, de incerteza e agonia vivida na época e chama a 

atenção do leitor para um contexto de uma forte estrutura social que busca 

regular as condutas individuais, entretanto o que se verifica na prática a 

impossibilidade de concepção de um indivíduo como fator independente da 

sociedade, quer seja a partir de suas particularidades, quer seja a partir de sua 

necessidade de ser aceito. Ou ainda, por mais que a estrutura oprima, os 

indivíduos seguem buscando ultrapassar os limites impostos. 
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Diadorim: sereia silenciosa e silenciada do sertão 
 

Camila Canali Doval1 
PUCRS 

 

 

1 O silêncio 

 

De todos, menos vi Diadorim: ele era o em silêncios. Ao de que 
triste; e como eu ia poder levar em altos aquela tristeza? Aí – 
eu quis: feito a correnteza. Daí, não quis, não, de 
repentemente. Desde que eu era o chefe, assim eu via 
Diadorim de mim mais apartado. Quieto; muito quieto é que a 
gente chama o amor: como em quieto as coisas chamam a 
gente. (ROSA, 2001:662) 

 
 Há silêncio em Diadorim. O jagunço bonito e valente, travessia e 

margem de Riobaldo, mais olha do que fala, mais cala do que mostra, mais se 

transfigura do que propriamente se esconde. As palavras de Diadorim são 

sempre poucas, mas nunca poucos os seus significados. Diadorim escreve 

com os olhos tudo o que o coração orgulhoso – e ingênuo – de Riobaldo não o 

permite ler. Entre as palavras, nas pausas, na respiração que se atravessa... 

Eis Diadorim. Nos olhos de mar, no sabão de coco com que se banha, na 

cabeça que se ergue para acompanhar o vôo do manoelzinho-da-crôa... Eis a 

mulher. 

 É no silêncio que o ser feminino se esconde, no entanto, é no silêncio 

que ele significa. Diadorim silencia a mulher para legitimar a violência. Mas a 

violência não é masculina: apesar de se travestir, é fruto do ódio, que não tem 

sexo.  

 A mulher silenciada não desaparece. Ela se movimenta no silêncio. 

Riobaldo, diante das ―calças de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido 

com aroeira-brava e campestre‖ (ROSA, 2001:241) e da ―torta-cruz das 

cartucheiras‖ (ROSA, 2001:822), apenas enxerga; esquece de escutar.  

 Sobre o jagunço quase sempre silencioso está a mulher silenciada. Ela 

fala para o homem que ama, ela lhe mostra as belezas, desperta seu amor. 

                                                        
1
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Diadorim canta para atrair Riobaldo, como as sereias cantam para atrair 

Ulisses. Riobaldo pressente o perigo e se amarra no medo.  

 
Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas 
quisquilhas da natureza. Sei como sei. Som como os sapos 
sorumbavam. Diadorim, duro sério, tão bonito, no relume das 
brasas. Quase que a gente não abria boca; mas era um delem 
que me tirava para ele – o irremediável extenso da vida. Por 
mim, não sei que tontura de vexame, com ele calado eu a ele 
estava obedecendo quieto. Quase que sem menos era assim: 
a gente chegava num lugar, ele falava para eu sentar; eu 
sentava. Não gosto de ficar em pé. Então, depois, ele vinha 
sentava, sua vez. Sempre mediante mais longe. Eu não tinha 
coragem de mudar para mais perto. Só de mim era que 
Diadorim às vezes parecia ter um espevito de desconfiança; de 
mim, que era o amigo! (ROSA, 2001:44) 
 

 Estranho jogo se arma aqui: Diadorim sabe que ao se entregar ao 

sentimento, Riobaldo assumiria a homossexualidade – o que jamais faria. 

Segura pelos códigos masculinos, ela transita entre suas identidades: justifica a 

fúria na jagunçagem – ―Como era que era: o único homem que a coragem dele 

nunca piscava; e que, por isso, foi o único cuja toda coragem às vezes eu 

invejei. Aquilo era de chumbo e ferro.‖ (ROSA, 2001:444); liberta o amor na 

amizade – ―Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios.‖ (ROSA, 2001:44)   

  

1.1 O silêncio que significa 

 

 O que escondem as roupas de jagunço? Na figura de Diadorim, a mulher 

não está implícita; está silenciada. Conforme Orlandi, ―O silêncio, tal como o 

concebemos, não remete ao dito; ele se mantém como tal, permanece 

silêncio.‖ (2007, p 45) É preciso diferenciar, portanto, a forma implícita da forma 

silenciada:  

 
Para o implícito assim definido, o recorte que se faz entre o dito 
e o não-dito é o que se faz entre significação atestada e 
significação manifesta (Ducrot, 1972): o não dito remete ao 
dito. Não é assim que concebemos o silêncio. Ele não remete 
ao dito; ele se mantém como tal; ele permanece silêncio e 
significa. (ORLANDI, 2007:66) 

 
 Tudo se dá na linguagem. Diadorim não se insinua mulher a Riobaldo 

através de sua fala ou mesmo de seus gestos; sua condição de mulher não 
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transparece no que diz para não dizer. Diadorim é mulher, mas de forma 

alguma quer manifestar isso. Trata-se justamente do contrário. Para perceber 

sua condição, é preciso observar o seu movimento no silêncio: lá vive o ser 

feminino. Segundo Orlandi,  

 

1. há um modo de estar em silêncio que corresponde a um 
modo de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias 
palavras transpiram silêncio. Há silêncio nas palavras; 2. o 
estudo do silenciamento (que já não é silêncio mas ―pôr em 
silêncio‖) nos mostra que há um processo de produção de 
sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do 
não-dito absolutamente distinta da que se tem estudado sob a 
rubrica do ―implícito‖. (ORLANDI, 2007:12) 
 

 Partindo da perspectiva do silêncio, Diadorim, personagem de 

Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas, se presta a pelo menos duas 

análises distintas, identificadas na iminência do texto: há o silêncio a que ela 

mesma se submete, a fim de transfigurar-se de homem; há o silêncio implicado 

por ser ela personagem da fala de Riobaldo. É através dele que o leitor tem 

acesso a Diadorim: um narrador apaixonado, confuso, manipulador da 

derradeira verdade; se não culpado, acima de tudo suspeito: ―Para nosso 

contexto histórico-social, um homem em silêncio é um homem sem sentido. 

Então, o homem abre mão do risco da significação, da sua ameaça e se 

preenche: fala. Atulha o espaço de sons e cria a ideia de silêncio como vazio, 

como falta.‖ (ORLANDI, 2007:35)  

 Riobaldo sabe a verdade sobre Diadorim desde o princípio da narração, 

assim, o silêncio transpassa as palavras do narrador e o contar se torna 

dificultoso: 

 

Silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou 
que indica que o sentido pode ser sempre outro, ou ainda que 
aquilo que é mais importante nunca se diz, todos esses modos 
de existir dos sentidos e do silêncio nos levam a colocar que o 
silêncio é ―fundante‖. (ORLANDI, 2007:13) 
 

 Desta forma, tem-se como material de análise tanto o movimento de 

Diadorim no silêncio quanto a fala de Riobaldo a respeito da companheira. 

Torna-se necessário, aqui, conceituar o silêncio de acordo com a visão 

adotada, visto que dizer e não-dizer serão interpostos em constante ir e vir, já 
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que ―todo dizer é uma relação fundamental com o não-dizer.‖ (ORLANDI, 

2007:12) Para Orlandi,  

 

Pensar o silêncio é colocar questões a propósito dos limites da 
dialogia. Pensar o silêncio nos limites da dialogia é pensar a 
relação com o Outro como uma relação contraditória. (...) A 
intervenção do silêncio faz aparecer a falta de simetria entre os 
interlocutores. A relação de interlocução não é nem bem-
comportada, nem obedece a uma lógica preestabelecida. Ela é 
atravessada, entre outros, pela des-organização do silêncio. 
(ORLANDI, 2007:48) 
 

 Em certo momento da narrativa, Riobaldo ensaia versos para Diadorim, 

nos quais diz: Buriti, minha palmeira,/lá na vereda de lá/casinha da banda 

esquerda,/olhos de onda do mar... (ROSA, 2001:65) Mais de uma vez Riobaldo 

compara os olhos verdes de Diadorim ao movimento do mar. Mesma metáfora 

Orlandi aproveita para ilustrar a forma como o silêncio faz emergir a 

significação:   

  

 O mar: incalculável, disperso, profundo, imóvel em seu 
movimento monótono, do qual as ondas são as frestas que o 
tornam visível. Imagem.  
 (...) 
 Como para o mar, é na profundidade, no silêncio, que 
está o real do sentido. As ondas são apenas o seu ruído, suas 
bordas (limites), seu movimento periférico (palavras). 
 A linguagem supõe pois a transformação da matéria 
significante por excelência (silêncio) em significados 
apreensíveis, verbalizáveis. Matéria e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
formas. A significação é um movimento. Errância do sujeito, 
errância dos sentidos. (ORLANDI, 2007:33) 
 

 Apesar do cenário localizado no sertão, o mar se faz excelente ilustração 

para a relação entre Diadorim e a mulher silenciada em sua profundeza. As 

palavras denunciam o sentido, mas é no interior, no silêncio, que se dá a real 

significação.  

 

Um outro aspecto do deslocamento que procuramos produzir 
desemboca no fato de que o silêncio não se reduz à ausência 
de palavras. As palavras são cheias, ou melhor, são 
carregadas de silêncio. Não se pode excluí-lo das palavras 
assim como não se pode, por outro lado, recuperar o sentido 
do silêncio só pela verbalização. (ORLANDI, 2007:67) 
 

 Observamos, pois, o que está a nosso alcance – o contar de Riobaldo 

sobre o silenciar de Diadorim – a fim de captar o sentido oceânico, mas não é 
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suficiente. Ondas são mero chamariz para engolir incautos. Assim como o 

canto das sereias.   

 

1.2 O silêncio que não se rende 

 

 Há em Diadorim um silêncio para além do dito e do não-dito. Partindo do 

desfecho de Grande Sertão: Veredas, em que se revela que Diadorim é 

mulher, analisa-se a personagem como tal. Ao mesmo tempo em que é 

possível perscrutar seus movimentos e destrinchar suas palavras em busca do 

que ela silencia e do que nela é silenciado, há um sentido que não se rende, 

talvez o próprio sentido do feminino. Conforme Fuentes, em sua tese ―As 

mulheres e seus nomes: Lacan e o feminino‖, 

 

(...) Lacan afirma que ―A mulher não existe‖ – ao que 
acrescenta posteriormente: ―Não digo que as mulheres não 
existam‖ (1974:559). Lacan assim radicaliza a tese freudiana 
de que não há no inconsciente a inscrição dA mulher, 
indicando que o feminino permanece como uma ausência que 
não cessa de não se escrever  na linguagem, mas que insiste 
como um real em relação ao qual as mulheres estão mais 
afetadas, mas com o qual os homens também se confrontam. 
(FUENTES, 2009:23) 
 

 Em todas as palavras de Riobaldo, Diadorim é distância, mistério, 

neblina. Visão turva do paraíso, lugar em que ele quer estar, mas não 

compreende como, nem onde. Riobaldo não se crê homossexual, mas deseja o 

jagunço amigo. Diadorim impele Riobaldo a duvidar de si mesmo. A se perder. 

É fato que Riobaldo nunca soube bem para onde ir, mas decide seguir 

Diadorim, que não é rumo nem resposta, é canto que o leva às profundezas 

mesmo sem querer levar, ―Diadorim, de meu amor – põe o pezinho em cera 

branca, que eu rastreio a flôr de tuas passadas.‖ (ROSA, 2001:450) 

 Em vestes de homem, munida de ódio, Diadorim se embrenha entre os 

jagunços e aspira passar despercebida como mulher. No entanto, apagadas as 

marcas aparentes da mulher na obsessão da guerra e na impiedade ao 

inimigo, o feminino transborda no silêncio. 

 

 Como localizar a beleza feminina? Se o poeta adverte 
que a beleza está nos olhos daquele que vê e depende do que 
é projetado no objeto apreciado, para Freud é o narcisismo da 
mulher que se quer contemplada pelo olhar de admiração do 
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homem, que funciona como isca para que ele efetivamente a 
deseje. Mas para Lacan (1960), o narcisismo da mulher não é 
primário, mas responde ao desejo da mulher de querer ser 
tomada como objeto de desejo do homem, para quem ela se 
reveste narcisicamente, visando, contudo, para além do desejo 
masculino, alcançar Outra coisa. (FUENTES, 2009:44) 
 

 Diadorim, então, mulher silenciada e sereia silenciosa do sertão, cujo 

canto é tão proposital quanto necessidade do sentido asfixiado, faz-se 

intercaladamente presença e ausência para Riobaldo, tornando-se peça central 

da angústia do narrador, visto que até o fim não se revela mulher, mas também 

não é capaz de completamente transmutar o feminino em silêncio. Fuentes 

afirma que 

 

Enquanto os homens gravitam em torno da linguagem, cujas 
palavras se unem afirmam-se em torno de um mesmo sentido, 
entre as mulheres, para Benjamin (ibid., p. 186) – [...] o silêncio 
se ergue majestoso, sobre o seu falar. A linguagem não confina 
a alma das mulheres [...]: ela gira em torno delas, tocando-as. 
A linguagem das mulheres não foi criada. Assim, o silêncio na 
linguagem é a mulher, guardiã dessa linguagem comumente 
banida do logos da razão masculina, e é precisamente pelo 
amor à mulher que é possível, para Benjamin, um 
conhecimento outro que não se reduza à cultura da verdade 
científica de dominação e da pragmática do cálculo e do lucro, 
que refuta Eros do logos e da vida. (2009:52) 
 

 Definir o feminino pode ser tão complexo quanto definir o canto de uma 

sereia. Presença ausente, ausência presente, um defeito, uma falha, uma falta. 

O feminino se movimenta no silêncio em Diadorim, e do silêncio canta para 

atrair Riobaldo. 

 Há um jogo interposto à narrativa, que se faz também narração. Não 

simplesmente Riobaldo se apaixona por um jagunço e desgraçadamente o 

descobre mulher apenas no final da história, quando, então, não há mais razão 

de ser. Na superfície do contar, está Diadorim dissimulando sua identidade, a 

fim de não se desviar dos seus objetivos. Abaixo disso, em algum ponto mais 

profundo e não identificável no movimento das ondas, está o ser feminino 

buscando respirar. É ele que canta para atrair Riobaldo, é ele que movimenta a 

ação, embora silêncio e imobilidade. A voz de Diadorim é promessa, Riobaldo 

é desejo. Faz-se pertinente o questionamento de Blanchot: 

 

 De que natureza era o canto das Sereias? Em que 
consistia seu defeito? Por que esse defeito o tornava tão 
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poderoso? Alguns responderam: era um canto inumano – um 
ruído natural, sem dúvida (existem outros?), mas à margem da 
natureza, de qualquer modo estranho ao homem, muito baixo e 
despertando, nele, o prazer extremo de cair, que não pode ser 
satisfeito nas condições normais da vida. (2005:4) 
 

 ―Prazer extremo de cair‖ é uma definição pertinente para a atração de 

Riobaldo. Sua devoção a Diadorim ultrapassa as questões do amor carnal, ou 

homossexual. Riobaldo não atravessa os limites: jamais declara, jamais toca. 

Seu amor é construído na linguagem e dela subsiste. Amar Diadorim não se 

equivale à aventura de amar Diadorim, e de adiar o encontro, e de infinitamente 

caminhar até ele. 

  
Não devemos esquecer que esse canto se destinava a 
navegadores, homens do risco e do movimento ousado, e era 
também ele uma navegação: era uma distância, e o que 
revelava era a possibilidade de percorrer essa distância, de 
fazer, do canto, o movimento em direção ao canto, e desse 
movimento, a expressão do maior desejo. (BLANCHOT, 
2005:4) 
 

 Eis o silêncio que nunca será quebrado, o sentido que não se rende. O 

real do amor entre Riobaldo e Diadorim é o estar-lá; não chegar-lá. Por isso é 

possível a jornada, a guerra, a chefia, a obediência. Por isso é possível contar, 

apesar de toda a dificuldade. Por isso, pela constante de amor, pelo não-hoje 

do desfecho, é que é possível viver, embora tão perigoso. 

 

2 A mulher dentro do homem dentro de outro homem: Diadorim 

 

 Diadorim – mesmo o bravo guerreiro – ele era para tanto 
carinho: minha repentina vontade era beijar aquele perfume no 
pescoço: a lá, aonde se acabava e remansava a dureza do 
queixo, do rosto... Beleza – o que é? E o senhor me jure! 
Beleza, o formato do rosto de um: e que para outro pode ser 
decreto, é, para destino destinar... E eu tinha de gostar 
tramadamente assim, de Diadorim, e calar qualquer palavra. 
Ele fosse uma mulher, e à-alta e desprezadora que sendo, eu 
me encorajava: no dizer paixão e no fazer – pegava, diminuía: 
ela no meio de meus braços! Mas, dois guerreiros, como é, 
como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação – 
por detrás de tantos brios e armas? Mais em antes se matar, 
em luta, um o outro. (ROSA, 2001:593) 
 

 Para Galvão, em sua análise sobre Grande Sertão: Veredas, ―Nas linhas 

mais gerais tem-se o conto no meio do romance, assim como o diálogo dentro 
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do monólogo, a personagem dentro do narrador, o letrado dentro do jagunço, a 

mulher dentro do homem, o Diabo dentro de Deus.‖ (1986:13) 

 A partir dessa premissa de uma coisa dentro da outra, entende-se 

Diadorim não só como a mulher dentro do jagunço Reinaldo: ela é, também e 

acima disso, construção do narrar de Riobaldo.  

 A Riobaldo cabe a tarefa de conduzir o leitor à verdade de Diadorim. 

Verdade que ele dissimula durante todo o relato, a fim de causar as devidas 

sensações ao final. Na ânsia de traduzir o vivimento em palavras, o narrador 

vai conduzindo o interlocutor de forma que ele possa viver a sua exata mesma 

surpresa – e dor – ao descobrir a identidade feminina de Diadorim. Conforme 

Schwarz, 

 

 Diadorim flutua pelo mistério de suas predileções pouco 
jagunças – pássaro, flor e limpeza – e traz ambigüidade ao 
sertão. É só o avançar do romance que nos dará seu retrato 
claro, e no entanto, desde a primeira entrada em cena a sua 
presença é total... (1960:386)  
 

 Mistério e ambiguidade são termos exatos para serem relacionados a 

Diadorim. No entanto, a clareza do retrato talvez não se dê com mesma 

exatidão. Pode ser claro àqueles que veem na revelação final explicação para 

tudo: por isso tão sensível, por isso tão arredio, por isso tão limpo. Quem sabe, 

ainda, é exatamente a essa sensação que o narrar de Riobaldo leva. Mas não 

é o sentimento final, o que resta de Diadorim quando Diadorim é morta e 

enterrada no Paredão, e é preciso afirmar o fim, certificar-se, declará-lo pela 

linguagem: ―O céu vem abaixando. Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor 

talvez até ache mais do que eu, a minha verdade. Fim que foi. Aqui a estória se 

acabou. Aqui, a estória acabada. Aqui a estória acaba.‖ (ROSA, 2001:863) 

 Acaba? 

 Para Schwarz, ainda, 

 

 Através de sucessivos flash-backs vai-se compondo o 
seu papel na vida do herói, desde a fascinação infantil nas 
margens do São Francisco, até a transmissão da vendeta de 
honra, que leva Riobaldo a procurar forças no pacto diabólico, 
meio de vingar o assassinato de Joca Ramiro, pai de Diadorim. 
(1960:387) 
 

 Analisar a história de Grande Sertão: Veredas é organizar a fala confusa 

de Riobaldo, ordenar os acontecimentos, para então compreender por que 
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cada qual se deu. Nesse refazer do percurso, encontramos Diadorim desde o 

princípio, menino, segurando a mão de Riobaldo, e o ensinando a ter coragem. 

Este é o papel de Diadorim: ser travessia, caminho de Riobaldo, mas ser 

também sua margem, seu objetivo, seu chegar-lá. Não da mesma forma que 

Otacília, a noiva-prêmio, o felizes-para-sempre. Diadorim é objetivo enquanto 

alvo do orgulho de Riobaldo: é por Diadorim que Riobaldo se coloca em 

constante superação. 

 Afinal, quem é Diadorim? 

 Enquanto Riobaldo corre sob os olhos do leitor, todo ele sua angústia e 

sua culpa, sua história confessa, Diadorim é palavra retorcida em sua boca, 

que mais distancia do que aproxima, mais cala do que exprime Diadorim: 

―Diadorim me adivinhava: – ―Já sei que você esteve com a moça filha dela...‖ – 

ele respondeu, seco, quase num chio. Dente de cobra. Aí, entendi o que pra 

verdade: que Diadorim me queria tanto bem, que o ciúme dele por mim 

também se alteava.‖(ROSA, 2001:62, grifos nossos); ―Diadorim soube o que 

soube, me disse nada menos nada.‖ (ROSA, 2001:208, grifo nosso); Diadorim 

não me acusava, mas padecia. (ROSA, 2001:208, grifo nosso); ―Gritei, disse, 

mesmo ofendendo. Ele saiu para longe de mim; desconfio que, com mais, até 

ele chorasse. E era para eu ter pena? Homem não chora!‖ (ROSA, 2001:208, 

grifo nosso); ―Diadorim firme triste, apartado da gente, naquele arraial, me 

lembro.‖ (ROSA, 2001:209, grifo nosso); ―Desde esse primeiro dia, Diadorim 

guardou raiva de Otacília. E mesmo eu podia ver que era açoite de ciúme.‖ 

(ROSA, 2001:207, grifo nosso); ―Diadorim me veio, de meu não-saber e querer. 

Diadorim – eu adivinhava. Sonhei mal?‖ (ROSA, 2001:437, grifo meu) De 

acordo com Galvão, a destreza maior de Riobaldo 

 

(...) é negacear a respeito do sexo de Diadorim, nomeando-o 
sempre como homem ao mesmo tempo que semeia 
incontáveis pistas de sua feminilidade: a revelação para o 
interlocutor, e para o leitor igualmente, só eclode no final da 
narração, quando o narrador assim o deseja, para isso 
chamando a atenção de seu ouvinte.‖ (1986:87) 
 

 É claro que uma segunda leitura da obra revelará algumas pistas 

evidentes – ou explícitas. Enquanto por um lado Riobaldo tempera com toques 

de feminilidade Diadorim rival de Otacília: ―Tenho que, quando eu pensava em 
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Otacília, Diadorim adivinhava, sabia, sofria.‖ (ROSA, 2001:214); por outro deixa 

claro para quem quiser ou – conforme Candido – souber ler: 

 

(...) E Diadorim? Me fez medo. Ele estava com meia raiva. O 
que é dose de ódio – que vai buscar outros ódios. Diadorim era 
mais do ódio do que do amor? Me lembro, lembro dele nessa 
hora, nesse dia, tão remarcado. Como foi que não tive um 
pressentimento? O senhor mesmo, o senhor pode imaginar de 
ver um corpo claro e virgem de moça, morto à mão, 
esfaqueado, tinto todo de seu sangue, e os lábios da boca 
descorados no branquiço, os olhos dum terminado estilo, meio 
abertos meio fechados? E essa moça de quem o senhor 
gostou, que era um destino e uma surda esperança em sua 
vida?! Ah, Diadorim... E tantos anos já se passaram. (ROSA, 
2001:207) 
 

2.1 Diadorim conhece o caminho 

 

 Mas o diabo cumpre o prometido com as tramóias que a 
tradição lhe atribui, ou seja, da maneira mais dolorosa e mais 
inesperada para aquele que lhe vendeu a alma: Riobaldo 
acaba com o Hermógenes, mas no mesmo ato Diadorim morre. 
Afinal, foi Riobaldo o instrumento da morte de Diadorim: ele, 
adquirindo mediante o pacto a certeza de Diadorim e 
eficazmente pondo-a em prática, conduziu-a para a morte. Daí 
a culpa que menciona desde o início da narração: culpa de ter 
vendido a alma ao Diabo e assim ter levado o amigo à morte. 
(GALVÃO, 1986:132) 
 

 Assim Galvão (1986) finaliza seu estudo sobre Grande Sertão: Veredas. 

Talvez seja mesmo correto afirmar que a culpa que Riobaldo menciona desde 

o início da narração seja a de ter sido instrumento da morte de Diadorim. Mas, 

talvez, haja outras possibilidades para essa culpa. 

 No mesmo texto, alguns parágrafos antes, Galvão afirma que ―A certeza 

do ódio é a causa da morte de Diadorim, e morte dupla: obriga-o a desperdiçar 

a vida e o amor de Riobaldo, proibindo-o de assumir seu ser de mulher, e leva-

o diretamente para a destruição de si mesmo.‖ (GALVÃO, 1986:131) Caminhos 

paralelos, portanto, os de Riobaldo e Diadorim: ele se culpa por ter levado 

Diadorim à morte; ela morre destruída pelo próprio ódio. 

 Coloca-se, aqui, a seguinte questão: se não houvesse pacto, e 

consequentemente não houvesse certeza, se Riobaldo nunca fosse chefe, se 

nunca levasse o bando até o Paredão, se não tivesse assumido o ódio de 

Diadorim como seu, Diadorim não teria morrido?  
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 Conforme Galvão, Diadorim é responsável por sua própria destruição. 

Riobaldo, por sua vez, é claro: 

 

 – ―Ta que, mas eu quero que esse dia chegue!‖ – 
Diadorim dizia. – ―Não posso ter alegria nenhuma, nem minha 
mera vida mesma, enquanto aqueles dois monstros não forem 
bem acabados...‖ E ele suspirava de ódio, como se fosse por 
amor; mas, no mais, não se alterava. De tão grande, o dele não 
podia mais ter aumento: parava sendo um ódio sossegado. 
Ódio com paciência; o senhor sabe? (...) E eu tinha medo. 
Medo em alma.  
 Não respondi. Não adiantava. Diadorim queria o fim. Para 
isso a gente estava indo. (ROSA, 2001:44) 
 

 Diadorim não precisava do pacto para ter certezas. Seu ódio era certo e 

palpável. Seu ódio movia. Embora Diadorim sonhasse com o futuro: ―– 

...Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto... Daí, quando tudo estiver 

repago e refeito, um segredo, uma coisa, vou contar a você...‖ (ROSA, 

2001:731) e em algum momento a caminho da vingança tenha hesitado: ―(...) 

com os olhos limpos, limpos, ele me olhou muito contemplado. Vagaroso, que 

dizendo: – Riobaldo, hoje-em-dia eu nem sei o que sei, e, o que soubesse, 

deixei de saber o que sabia...‖ (ROSA, 2001:764), pouco além disso o texto dá 

a entender que ele não levaria sua vingança a cabo. 

 Ficam assim, Riobaldo e Diadorim, silêncio sobre silêncio, os dois 

querendo o um, mas ao mesmo tempo cada um querendo o seu. O feminino 

que se movimenta silencioso nas profundezas do mar-Diadorim não é capaz de 

vencer a tempestade de ódio que o sobrevoa. Diadorim é mulher, mas também 

é humano, e há no humano alguns sentimentos que esmagam outros.  

 

(...) O amor? Pássaro que põe ovos de ferro. Pior foi quando 
peguei a levar cruas minhas noites, sem poder sono. Diadorim 
era aquela estreita pessoa – não dava de transparecer o que 
cismava profundo, nem o que presumia. Acho que eu também 
era assim. Dele eu queria saber? Só se queria e não queria. 
Nem para se definir calado, em si, um assunto contrário 
absurdo não concede seguimento. Voltei para os frios da 
razão. (ROSA, 2001:77) 
 

 Mesmo, portanto, que a culpa de Riobaldo esteja em ter ido até o fim, 

igual seria a sua culpa se tivesse desistido, rumado precipitadamente em busca 

de Otacília e jamais descoberto o segredo, ficando para sempre envolto na 

neblina do que poderia ter sido. 
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2.2 Diadorim: inteira nos fragmentos 

 

 O silêncio de Diadorim exaspera o falante Riobaldo, que se justifica: ―E 

tudo conto, como está dito. Não gosto de me esquecer de coisa nenhuma. 

Esquecer, para mim, é quase igual a perder dinheiro.‖ (ROSA, 2001:579) Para 

ele, não há sentido no silêncio; o silêncio é neblina. Para Diadorim, o silêncio é 

respiração: espaço em que pode ser o que é.  

 Por conta do silêncio do companheiro, Riobaldo oscila entre o amor e a 

raiva; entre a adoração e o nojo. Não compreende por que se sente tão atraído 

por outro homem, nem por que o outro lhe desperta tamanho fascínio. Tudo em 

Diadorim prende a atenção de Riobaldo e o desnorteia a ponto de beirar a 

obsessão: 

 

Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia 
no rosto, com uma beleza ainda maior, fora de todo comum. Os 
olhos – vislumbre meu – que cresciam sem beira, dum verde 
dos outros verdes, como o de nenhum pasto. E tudo meio se 
sombreava, mas só de boa doçura. Sobre o que juro ao 
senhor: Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele vi foi a 
imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia! A 
santa... reforço o dizer: que era belezas e amor, com inteiro 
respeito, e mais realce de alguma coisa que o entender da 
gente em si não alcança. (ROSA, 2001:511) 
 

 E Diadorim? Como responde ao apelo de Riobaldo? 

 Na posição de jagunço, Diadorim é calado, rude, determinado. Porém, 

em relação a Riobaldo, se fragmenta em diferentes versões de si, dispersa o 

que é.  

 Diadorim é homem quando se veste de ódio: ―A tristeza, por Diadorim: 

que o ódio dele, no fatal, por uma desforra, parecia até ódio de gente velha – 

sem a pele do olho. Diadorim carecia do sangue do Hermógenes e do 

Ricardão, por via‖; ―Diadorim queria sangues fora de veias.‖; ―O ódio de 

Diadorim forjava as formas do falso.‖ Mas é mulher quando se deixa levar pelo 

amor: ―– Riobaldo, você sempre foi o meu chefe sempre...‖ (ROSA, 2001:582) 

 Quando se depara cuidando de Riobaldo: ―Diadorim veio para perto de 

mim, falou coisas de admiração, muito de afeto leal. Ouvi, ouvi, aquilo, copos a 

fora, mel de melhor. Eu precisava. (ROSA, 2001:101); ―Quem me ensinou a 
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apreciar essas as belezas sem dono foi Diadorim...‖ (ROSA, 2001:42); 

―Diadorim estava me esperando. Ele tinha lavado minha roupa: duas camisas e 

um paletó e uma calça, e outra camisa, nova, de bulgariana. Às vezes eu 

lavava a roupa, nossa; mas quase mais quem fazia isso era Diadorim.” (ROSA, 

2001:51) 

 Quando permite que o ciúme extrapole: – ―... Ou quem sabe você 

resolve melhor mandar de dádiva para aquela mulherzinha especial, a da 

Rama-de-Ouro, filha da feiticeira... Arte que essa mais serve, Riobaldo, ela faz 

o gozo do mundo, dá açúcar e sal a todo passante...‖; 

  

 Deitado quase encostado em mim, Diadorim formava um 
silêncio pesaroso. Daí, escutei um entredizer, percebi que ele 
ansiava raiva. De repente. – ―Riobaldo, você está gostando 
dessa moça?‖  
 Aí era Diadorim, meio deitado meio levantado, o assopro 
do rosto dele me procurando. Deu para eu ver que ele estava 
branco de transtornado? A voz dele vinha pelos dentes. 
(ROSA, 2001:211) 
 

 Quando deixa escapar o feminino: ―Esses meninozinhos, todos, queriam 

todo o tempo ver nossas armas, pediam que a gente desse tiros. Diadorim 

gostava deles, pegava um por cada mão, até carregava os menorzinhos, 

levava para mostrar a eles os pássaros das ilhas do rio.‖; ―A gente outorgava a 

ele o dinheiro, cada um encomendava o que queria. Diadorim mandou comprar 

um quilo grande de sabão de coco de macaúba, para se lavar corpo.‖ 

 Quando manipula por baixo dos panos: ―– Riobaldo, tu comanda. 

Medeiro Vaz te sinalou com as derradeiras ordens...‖ (ROSA, 2001:96); 

―Deixou de me medir, vigiou o ar de todos. Aí ele era mestre nisso, de astuto se 

certificar só com um rabeio ligeiro de mirada – tinha gateza para contador de 

gado.‖  

 Quando lamenta sua condição: – ―Mulher é gente tão infeliz...‖ – me 

disse Diadorim, uma vez, depois que tinha ouvido as estórias. (ROSA, 

2001:188) 

 Essas são as formas de Diadorim se movimentar no silêncio que se 

autoinfligiu.  

 

3 À procura de certos silêncios  
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 Os limites de Diadorim são impostos a partir do que ela se permite como 

mulher silenciada e do que os códigos masculinos permitem a ela travestida de 

homem. Limitada, Diadorim equilibra-se silenciosamente entre o amor 

despertado por Riobaldo e o desejo de vingar a morte do pai. Mas o disfarce 

veio antes de Riobaldo e da orfandade. O disfarce vem desde que Diadorim era 

o Menino. 

 Qual o sentido de Diadorim querer ser homem? A admiração pelo pai, 

um abuso, a natureza. O que for. 

 Há um ser incompleto em Diadorim, que a faz silêncio e busca, que a faz 

odiar além do homem e amar além da mulher, que a faz protagonista da 

história dentro da história: 

 

 A incompletude é uma propriedade do sujeito (e do 
sentido), e o desejo de completude é que permite, ao mesmo 
tempo, o sentimento de identidade, assim como, 
paralelamente, o efeito de literalidade (unidade) no domínio do 
sentido: o sujeito se lança no seu sentido (paradoxalmente 
universal), o que lhe dá o sentimento de que esse sentido é 
uno. (ORLANDI, 2007, p 78) 
 

 Da incompletude latente de Diadorim advém seu silêncio, e com ele o 

admirar de Riobaldo: 

 

De todos, menos vi Diadorim: ele era o em silêncios. Ao de que 
triste; e como eu ia poder levar em altos aquela tristeza? Aí – 
eu quis: feito a correnteza. Daí, não quis, não, de 
repentemente. Desde que eu era o chefe, assim eu via 
Diadorim de mim mais apartado. Quieto; muito quieto é que a 
gente chama o amor: como em quieto as coisas chamam a 
gente.  
 

 As pistas que Riobaldo espalha pelo texto, a respeito da feminilidade de 

Diadorim, nada mais são do que movimentos do silêncio. Na cena em que Joca 

Ramiro se une ao bando e Riobaldo irá conhecê-lo, Diadorim mal disfarça a 

felicidade, como a noiva que intermedeia o encontro entre sogro e genro: 

 

 – ―Este aqui é o Riobaldo, o senhor sabe? Meu amigo. A 
alcunha que alguns dizem é Tatarana...‖ Isto Diadorim disse. A 
tento, Joca Ramiro, tornando a me ver, fraseou: ―Tatarana, 
pêlos bravos... Meu filho, você tem as marcas de conciso 
valente. Riobaldo... Riobaldo...‖ Disse mais: – ―Espera. Acho 
que tenho um trem, para você...‖ Mandou vir o dito, e um cabra 
chamado João Frio foi lá nos cargueiros, e trouxe. Era um rifle 
reiúno, peguei: mosquetão de cavalaria. Com aquilo, Joca 
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Ramiro me obsequiava! Digo ao senhor: minha satisfação não 
teve beiras. Pudessem afiar inveja em mim, pudessem. 
Diadorim me olhava, com um contentamento. (ROSA, 
2001:265) 
 

 Da mesma forma o feminino extrapola o jagunço quando Diadorim, 

frente à ânsia de demonstrar rastro do seu sentimento a Riobaldo, de burlar as 

regras do silêncio, de selar a amizade transcendente, confia-lhe seu verdadeiro 

nome: ―– ―Pois então: o meu nome, verdadeiro, é Diadorim... Guarda este meu 

segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você 

deve de me chamar, digo e peço, Riobaldo...‖ (ROSA, 2001:172) 

 Há algo no revelar-se em partes que permite a Diadorim vislumbrar a 

unidade do seu ser fragmentado pelo disfarce. O jogo entre Riobaldo e 

Diadorim se dá neste nível: Riobaldo se compraze pelo silêncio, visto que para 

ele o silêncio é Diadorim; Diadorim escapa no entredizer, visto que para ela 

cifrar-se é uma forma de respirar.  

 

Diadorim estava indo lá, modo de caçar e recolher o revólver, 
que de minha mão tinha caído. Num repousozinho de coração, 
calado eu agradeci à amizade dele essa fineza. Daí, vim. 
Sempre longe em frente, portanto que meu cavalo soberbo não 
dava alcance para ele se emparelhar. Daí, cantei. Mesmo mal, 
me cantei por causa que via que, medeando tão grandes 
silêncios, era que Diadorim tomava mais sorrateiro poder em 
meu afeto, que não era possível concernente.  
 

 Nesses momentos elaboradamente descritos por Riobaldo é que se 

vislumbra o sentimento que os une. Por serem dois homens jagunços, nada 

mais pode haver, e o que há já é muito: ―Homem com homem, de mãos dadas, 

só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos 

cavalhando lado a lado, par a par, a vai-a-vida inteira. Que: coragem – é o que 

o coração bate; se não, bate falso. Travessia – do sertão – a toda travessia.‖ 

(ROSA, 2001:518) Riobaldo, homem e livre, mantém à parte do amor seu plano 

futuro: Otacília. Diadorim, refém de sua condição esdrúxula, não planeja além 

do que Riobaldo pode suportar: ―vou lhe contar um segredo‖. Ambos se movem 

quase sempre em acordo triste e conformado dentro do que lhes é permitido. 

 

O que não digo, o senhor verá: como é que Diadorim podia ser 
assim em minha vida o maior segredo? De manhã, naquele 
mesmo dia, ele tinha conversado, de me dizer: – ―Riobaldo, eu 
gostava que você pudesse ter nascido parente meu...‖ Isso 
dava para alegria, dava para tristeza. O parente dele? Querer o 



259 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

certo, do incerto, coisa que significava. Parente não é o 
escolhido – é o demarcado. Mas, por cativa em seu 
destinozinho de chão, é que árvore abre tantos braços. 
Diadorim pertencia à sina diferente.  
 

 Riobaldo sonda Diadorim durante todo o livro. O que falta, o que sobra, o 

que não se resolve naquela personalidade inviolável: tudo de Diadorim 

interessa a Riobaldo. Diadorim não colabora diretamente: suas mensagens são 

cifradas; sua amizade, refreada; seu amor, intocável. Toda fala de Riobaldo 

sobre Diadorim é apelo e busca por um pedaço qualquer que seja de verdade. 

E ela fornece esses pedaços, mas aos poucos, aos trancos, em silêncios.  

 Perceber mais de Diadorim do que pôde o apaixonado Riobaldo fica, 

então, a cargo do leitor, que observa de fora o diálogo entre os dois 

personagens, e desse atrito procura extrair sentidos. 

 

Se o sentimento de ―unidade‖ permite ao sujeito identificar-se, 
por outro lado, sem a incompletude e o conseqüente 
movimento, haveria asfixia do sujeito e do sentido, pois o 
sujeito não poderia atravessar os diferentes discursos e não 
seria atravessado por ele, já que não poderia percorrer os 
deslocamentos (os limites) das diferentes formações 
discursivas. O Outro (e os outros) é o limite mas é também o 
possível. (ORLANDI, 2007:79) 
 

 Orlandi trata aqui da análise do discurso entre sujeitos, mas nada 

impede que trate de literatura. No caso da ficção, se não há incompletude, não 

há enredo válido, não há personagem que se salve. Como seres narrativos, as 

pessoas enxergam a vida através da estrutura, do narrar, do linear. 

Transcrever o vivimento em palavras que se enfileiram é se fazer verdade 

palpável e infinita. Assim também o contrário: Riobaldo conta, conta, conta, 

mas preferiria não contar até o fim, preferiria rasgar a página da morte como 

escritor que erra a mão, e recomeça, do zero, folha branca, destino livre, ―Não 

escrevo, não falo! – para assim não ser: não foi, não é, não fica sendo! 

Diadorim...‖ E Riobaldo, no instante antes da Diadorim, finalmente, silencia: ―O 

que vendo, vi Diadorim – movimentos dele. Querer mil gritar, e não pude, 

desmim de mim-mesmo, me tonteava, numas ânsias. E tinha o inferno daquela 

rua, para encurralar comprido... Tiraram minha voz.‖ 

 Por sua vez, no silêncio absoluto, desprovida do disfarce, da palavra, da 

própria incompletude, Diadorim, enfim, é: ―Diadorim – nu de tudo. E ela disse: – 

A Deus dada. Pobrezinha...‖  
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4 Canta, Diadorim, sereia silenciosa! 

 

 É possível guiar-se diante das marcas deixadas pelo movimento da 

mulher silenciada. São marcas perceptíveis para um observador atento. Mas 

como agir diante do existir sem forma de um ser ele mesmo atravessado pelo 

silêncio?  

 Como dito no início deste texto, há um silêncio em Diadorim que não se 

rende: trancafia o sentido, infinitamente adia-o, mantém-no inviolável no porvir. 

Foi dito, ainda, sobre a indefinição do canto das sereias, talvez proposital, 

talvez necessidade do sentido asfixiado. 

 Diadorim é uma sereia do sertão. Metade mulher, metade jagunço, canta 

para Riobaldo porque o ama e o quer carregar para as suas profundezas – 

espaço em que ela finalmente é. Porém, carregá-lo significa matá-lo, e 

Diadorim oscila entre a consciência do desejo e a inconsciência do desejar.   

 

As Sereias: consta que elas cantavam, mas de uma maneira 
que não satisfazia, que apenas dava a entender em que 
direção se abriam as verdadeiras fontes e a verdadeira 
felicidade do canto. Entretanto, por seus cantos imperfeitos, 
que não passavam de um canto ainda por vir, conduziam o 
navegante em direção àquele espaço onde o cantar começava 
de fato. Elas não o enganavam, portanto, levavam-no 
realmente ao objetivo. Mas, tendo atingido o objetivo, o que 
acontecia? O que era esse lugar? (BLANCHOT, 2005:3) 
 

 Desafinada pela surpresa de se encontrar amando em pleno ódio, 

Diadorim não resiste ao instinto de sereia e canta. Canta para atrair Riobaldo 

ao que há de mais profundo em si mesma. Mas nem Diadorim se conhece a 

ponto de saber para onde o está levando: ―– ...Riobaldo, o cumprir de nossa 

vingança vem perto... Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, 

uma coisa, vou contar a você...‖ Ele disse, com o amor no fato das palavras. Eu 

ouvi. Ouvi, mas mentido.‖ Para Blanchot, é como na epopéia de Ulisses: 

 

É verdade que Ulisses navegava realmente e, um dia, em certa 
data, encontrou o canto enigmático. Ele pode portanto dizer: 
agora, isto acontece agora. Mas o que aconteceu agora? A 
presença de um canto que ainda estava por vir. E o que ele 
tocou no presente? Não o acontecimento do encontro tornado 
presente, mas a abertura do movimento infinito que é o próprio 
encontro, o qual está sempre afastado do lugar e do momento 



261 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

em que ele se afirma, pois ele é exatamente esse afastamento, 
essa distância imaginária em que a ausência se realiza e ao 
termo da qual o acontecimento apenas começa a ocorrer, 
ponto em que se realiza a verdade própria do encontro, do 
qual, em todo caso, gostaria de nascer a palavra que o 
pronuncia. (BLANCHOT, 2005:12) 
 

 Diadorim, ao convocar Riobaldo para o encontro futuro, dá início ao 

acontecimento, que nunca chega. São linhas paralelas, Riobaldo e Diadorim. 

Lado a lado pelo grande sertão, percorrendo as mesmas trilhas, sob as 

sombras dos mesmos buritis, não convergindo em nenhuma vereda. Por isso 

há história.  

 

A narrativa não é o relato do acontecimento, mas o próprio 
acontecimento, o acesso a esse acontecimento, o lugar aonde 
ele é chamado para acontecer, acontecimento ainda por vir e 
cujo poder de atração permite que a narrativa possa esperar, 
também ela, realizar-se. (BLANCHOT, 2005:8) 
 

 Sob o silêncio de Diadorim, não há razão para viver. Enquanto ela não 

se revelar, não haverá paz possível no ser de Riobaldo. É atrás exatamente 

deste momento que ele se move e se morre toda a sua narrativa, o momento 

do encontro, sempre por vir, que quando vem, já não é mais, ―(...) encontro que 

ocorre agora e que está ao mesmo tempo sempre por vir, de modo que ele não 

cessa de ir em sua direção, numa busca teimosa e desordenada (...)‖ 

(BLANCHOT, 2005:12) 

 

E, o pobre de mim, minha tristeza me atrasava, consumido. Eu 
não tinha competência de querer viver, tão acabadiço, até o 
cumprimento de respirar me sacava. E, Diadorim, às vezes 
conheci que a saudade dele não me desse repouso; nem o 
nele imaginar. Porque eu, em tanto viver de tempo, tinha 
negado em mim aquele amor, e a amizade desde agora estava 
amarga falseada; e o amor, e a pessoa dela, mesma, ela tinha 
me negado. Para que eu ia conseguir viver? 

 
 Diadorim e Riobaldo, ―Cada uma das partes quer ser tudo, quer ser o 

mundo absoluto, o que torna impossível sua coexistência com o outro mundo 

absoluto; e, no entanto, o maior desejo de cada um deles é essa coexistência e 

esse encontro.‖ (BLANCHOT, 2005:10), encontro consumido pelo silêncio de 

Diadorim, sentidos que só se revelam na morte, e mesmo assim não fecham. 

Encontro que Riobaldo busca incansável nos olhos de Diadorim: ―Aquele verde, 

arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, querendo me contar 
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coisas que a idéia da gente não dá para se entender – e acho que é por isso 

que a gente morre.‖ (ROSA, 2001:304) Encontro fixado pela imagem do devir: 

―Minha mãe estava lá no porto, por mim. Tive de ir com ela, nem pude me 

despedir direito do Menino. De longe, virei, ele acenou com a mão, eu 

respondi. Nem sabia o nome dele. Mas não carecia. Dele nunca me esqueci, 

depois, tantos anos todos.‖ (ROSA, 2001:147) Encontro perseguido pela 

palavra, impotente para defini-lo:  

 

Como vou contar, e o senhor sentir em meu estado? O senhor 
sobrenasceu lá? O senhor mordeu aquilo? O senhor conheceu 
Diadorim, meu senhor?!... Ah, o senhor pensa que morte é 
choro e sofisma-terra funda e ossos quietos... O senhor havia 
de conceber alguém aurorear de todo amor e morrer como só 
para um. O senhor devia de ver homens à mão-tente se 
matando a crer, com babas raivas! Ou a arte de um: tá-tá, tiro – 
e o outro vir na fumaça, de à-faca, de repelo: quando o que já 
defunto era quem mais matava... O senhor... Me dê um 
silêncio. Eu vou contar. 
 

 Encontro, enfim, para sempre adiado pela morte, para sempre repetido 

pelo viver: ―Diadorim tinha morrido – mil-vezes-mente – para sempre de mim; e 

eu sabia, e não queria saber, meus olhos marejaram.‖ (ROSA, 2001:612) 

  Conforme Arrigucci, o final de Grande Sertão: Veredas  

 
 É decerto um dos pontos mais altos a que chegou a 
ficção brasileira; uma cena que faz o livro alçar-se à altura 
dantesca do sublime trágico, onde pode mais a surpresa da 
revelação do que a dor de Riobaldo. Índices disseminados por 
toda a obra ali se juntam para reforçar-lhe a unidade poderosa 
da forma, momento de anagnórisis, em que fulgura, com toda a 
pujança, o brilho sensível da ideia. (1994:25) 
 

 Por que, afinal, valeria mais ―a surpresa da revelação do que a dor de 

Riobaldo‖? 

 Porque na revelação, parte do silêncio de Diadorim é quebrado. 

 Enxerga-se, afinal, a outra parte do seu ser incompleto. 

 Mas uma parte que não fecha exatamente com a parte que se tinha. 

 Não há sentido que se feche completamente em Diadorim. Essa é sua 

sina e seu canto. Essa é a história de Riobaldo, o mote que faz dele herói. A 

luta dele é por Diadorim. Há Nhorinhá, há Otacília. Há mulheres da vida e na 

vida; mas toda vida há Diadorim. Desde o princípio, ele aceitou buscar o 

encontro. Quando diante do canto que chamava ao silêncio profundo, não 
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recuou. Mas também não se amarrou a nenhum mastro: foi. Cartucheira no 

peito, palavra em punho. Em Grande Sertão: Veredas o sertão é mar, Riobaldo 

é Achab, e seu monstro, uma sereia silenciosa. 

 

 Não se pode negar que Ulisses tenha ouvido um pouco 
do que Achab viu, mas ele se manteve firme no interior dessa 
escuta, enquanto Achab se perdeu na imagem. Isso quer dizer 
que um se recusou à metamorfose no qual o outro penetrou e 
desapareceu. Depois da prova, Ulisses se reencontra tal como 
era, e o mundo se reencontra talvez mais pobre, mas mais 
firme e seguro. Achab não se reencontra e, para o próprio 
Melville, o mundo ameaça constantemente afundar naquele 
espaço sem mundo ao qual o atrai o fascínio de uma única 
imagem. (BLANCHOT, 2005:10) 
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 Ao rever diacronicamente o cânone da literatura brasileira, levando em 

conta a representação e as contribuições das minorias étnicas e culturais, não 

se pode deixar de perceber os critérios excludentes que formaram a ―sagrada‖ 

história da literatura brasileira. Não é preciso revisar toda a crítica e história 

literária, para se ter noção de que a formação de nosso cânone literário 

baseou-se, sobretudo, numa abordagem homofóbica e misógina, branca e 

econômica na seleção e inclusão de autores e obras. Não se pode deixar de 

notar, também, que os manuais de história da literatura mais divulgados entre 

os cursos de letras, como o Formação da literatura brasileira (2007), de Antonio 

Candido; A literatura no Brasil (s.d), de Afrânio Coutinho; A literatura brasileira 

através dos textos (2007), de Massaud Moisés; Literatura Brasileira (1995), de 

Luiz Roncari; ou, História concisa da literatura brasileira (2006), de Alfredo 

Bosi, mantém uma mesma quantidade de obras, mesma seleção de critérios de 

inclusão autores, mesma atribuição valorativa aos textos (Cf. SILVA, 2008), 

formando uma rede através da qual se reforça, segundo Kothe (1997), que o 

cânone literário brasileiro seja visto e/ou estudado nos compêndios de nossa 

história, indubitavelmente, de forma a não considerar qualquer possibilidade de 

revisão/alteração, mantendo estabilizados discursos de sustentação de 

determinadas ideologias que marginalizaram textos, temas e autores da nossa 

arte literária. 

 Em contraponto a esta tradição, as questões de gênero e de sexualidade 

voltadas para as minorias culturais vêm ocupando um espaço de discussão 

cada vez maior e relevante nas sociedades ocidentais. Devido às 

transformações culturais por que passam as sociedades na modernidade tardia 

ou na pós-modernidade – nomenclaturas utilizadas por Hall, 1997 –, 

fragmentam-se as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 

dentre outras categorias que, em meio à globalização, através do encontro e 

                                                        
1
 E-mail: eduardo-af-@hotmail.com 
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mistura das culturas e das rupturas do conhecimento moderno, caracterizam o 

contexto cultural em que novas maneiras de perceber as diferenças se 

apresentam viáveis e necessárias. 

 Dessa forma, a discussão a respeito dos sujeitos de sexualidade 

excêntrica emerge no intuito de problematizar os papéis construídos pela 

ordem vigente, e na literatura – como linguagem de valor na sociedade e 

campo de luta ideológica – essa discussão também se fez presente ao longo 

da história da literatura brasileira, configurando um espaço ficcional cujos 

personagens, motivos literários e temas poéticos apresentam o sujeito gay de 

maneira positiva, isto é, distante dos estereótipos e estigmas construídos pelo 

discurso preconceituoso e reforçados por práticas heteronormativas. 

 Essas obras têm sido estudadas e chamadas por nós em outros 

trabalhos2, por Lugarinho (2003; 2008) e, principalmente por Silva (2007a; 

2007b e 2008), de literatura gay. Esta produção tem subvertido o status quo 

literário, no que tange à maneira de representar/configurar a temática 

homoafetiva. E historicamente, a literatura de expressão gay, mesmo que em 

pequena proporção, esteve presente em nossa manifestação estética sendo 

ofuscada pela tradição canônica baseada nos discursos religioso-moralista, 

homofóbico e científico3. 

 Este ensaio constitui parte do resultado de uma pesquisa4 maior que se 

propõe historicizar a literatura brasileira de temática gay.   Neste trabalho, 

pretendemos esboçar algumas considerações sobre os primeiros resultados 

desta atividade acadêmica, trazendo à luz as obras literárias nas quais o 

desejo gay constitui a temática central, com enfoque exclusivo no gênero 

narrativo da década de 1980 até os dias atuais, contribuindo para uma visão 

mais precisa da representação da homoafetividade na literatura do Brasil neste 

período. Buscamos construir um inventário de obras literárias gays no contexto 

nacional, refletir sobre as possíveis razões para a diminuição ou aumento da 

quantidade de obras publicadas de acordo com o contexto histórico e apontar 

para um paralelo entre a produção literária e as transformações socioculturais.  

 

                                                        
2
 Cf. Fernandes, 2008a, 2008b; Fernandes & Silva, 2007; Fernandes & Pinto, 2008a e 2008b. 

3
 Sobre este discurso científico, nos referimos à visão médico-científica do século XIX. 

4
 Pesquisa ―História da Literatura brasileira de temática gay‖, coordenada pelo Prof. Dr. Antonio 

de Pádua Dias da Silva. 
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I Conversa sobre o método 

  As reflexões aqui textualizadas são embasadas nos estudos voltados 

para questões de gênero e de sexualidades. São muitas as terminologias 

existentes para designar os sujeitos de sexualidade excêntrica, a saber, queer, 

camp, gay, homoerótico, cada termo tem sua semântica e contexto de criação 

lingüística que ultrapassam considerações relevantes no momento. Autores 

como Barcellos (2006), Lopes (2002) e Louro (2004) elucidam estes conceitos, 

cada qual em sua perspectiva de abordagem. Porém, preferimos recorrer, 

sobretudo, ao termo gay de maneira genérica, como define Silva (2007a, p. 

30): ―significando o sujeito portador de uma identidade sexual e de gênero 

histórica e culturalmente diferente da masculina e da feminina – ambígua, 

deslizante‖.  

 Através de uma perspectiva histórico-crítica, um primeiro passo foi 

consultarmos os manuais de história da literatura brasileira; verificamos a partir 

da década de 80, a seleção das narrativas no sentido de coletar dados relativos 

às narrativas de temática gay, tais como títulos, comentários sobre as obras, 

estilos de época, marcação temporal de publicação das obras, e as notas de 

rodapé em que poderiam ser tecidos comentários sobre a biografia dos 

autores, posição social, orientação afetivo-sexual, influência cultural. 

Consultamos, a princípio, os seguintes manuais: História concisa da literatura 

brasileira (2006), de Alfredo Bosi; Formação da literatura brasileira (2007), de 

Antonio Candido; A literatura no Brasil (s.d), de Afrânio Coutinho; História da 

literatura brasileira (1997), de Luciana Stegagno Picchio; e A literatura 

brasileira através dos textos (2007), de Massaud Moisés.   

 Paralelo a esta verificação, pesquisamos na Internet5 narrativas 

brasileiras de temática gay; primeiramente a busca se deu através de visitas a 

páginas on-line de editoras6, consultando os catálogos de obras, observando 

comentários de diferentes sítios que apontassem para a temática homoerótica 

naquele texto. Um forte auxiliador dessa tarefa de comparação entre os 

comentários das obras encontradas foram os sites de relacionamento 

                                                        
5
 As consultas através dos buscadores on-line, as visitas a sites de relacionamento, blogs e às 

páginas de editoras e livrarias relatadas acima foram feitas semanalmente, em média duas a 
três vezes por semana, no período de 22 julho de 2008 a 20 de julho de 2009. 
6
 Foram visitados e consultados os sites das seguintes editoras: Nova Fronteira, Record, Agir, 

Edições GLS, Brasiliense, Companhia das Letras, Ediouro, Planeta, Malagueta, e Objetiva.    
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direcionados ao público gay, os quais divulgam notícias relacionadas aos 

sujeitos homoeróticos, possuem colunas de artigos de opinião, sessão de 

lançamento de livros, dentre outros serviços, como o www.mixbrasil.com.br; 

gay.uol.com.br. Os sites de grandes livrarias, como Livraria Cultura e a Livraria 

Saraiva, também foram ―locais‖ de observação de comentários, ano de 

publicação e edição da obra, e busca por editoras (haja vista que os sites de 

editoras não oferecem serviços com tanta facilidade quanto os sites das 

livrarias).  Através de buscas no Google encontramos páginas que divulgam e 

comentam o lançamento de literatura gay brasileira e estrangeira ou que 

produzem narrativas homoeróticas, como o portal www.moasipriano.com, e/ou 

blogs como o de Waldir Leite7 (www.geocities.com/waldirleite). 

 Conforme as obras foram sendo encontradas – seja nos manuais de 

história da literatura ou através das buscas pela Internet – uma lista foi 

elaborada contendo os seguintes dados: título da obra, autor, editora, ano, 

gênero narrativo (se romance, novela, contos ou crônicas) e descrição (resumo 

da obra, comentários, curiosidades sobre o autor, repercussão do lançamento). 

Através desta lista obtivemos um controle prévio do que necessitava de uma 

melhor apreciação ou do que já configuraria quantitativamente o inventário de 

narrativas gays a ser catalogadas. 

 

II Literatura, história e homoerotismo: aspectos teórico-conceituais 

Epistemologicamente, discutir a literatura de expressão gay é uma 

atividade que ainda requer aprofundamento. Ao traçar um panorama dos 

pressupostos teóricos e conceituais do tema, percebe-se que são poucos os 

autores e críticos que se debruçam sobre o homoerotismo na literatura, ainda 

menos no que diz respeito à catalogação dessa literatura numa perspectiva 

histórico-crítica. Barcellos (2006) apresenta uma visão ampla do surgimento de 

temas e subtemas homoeróticos na literatura de língua portuguesa, porém não 

prioriza as obras que centralizam a vivência e o desejo gays em seus enredos, 

da mesma forma, Lopes (2002) tece comentários acerca da temática gay na 

literatura sem falar propriamente numa literatura gay, apresentando o termo 

homotextualidade, que seria a presença da temática homoafetiva em quaisquer 

                                                        
7
 Apesar de haver uma vasta publicação on-line de narrativas homoeróticas em páginas como 

as mencionadas acima, como os e-books, do autor Moa Sipriano, estes textos não foram 
catalogados. 
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textos escritos. Na verdade, o tema e objetivos aqui propostos se apresentam 

como uma atividade pioneira nos estudos sobre homoafetividade e literatura: 

até então não se encontrou nenhuma pesquisa que objetivasse historicizar a 

literatura gay brasileira; em outros países há pesquisas que elaboraram uma 

história da literatura gay, a saber, o trabalho de Gregory Woods: A History of 

Gay Literature (1998); e o de Robert Drake: The Gay Canon (1998). 

Os trabalhos de Silva (2007a; 2007b e 2008), sobretudo este último em 

que o autor apresenta a necessidade de uma história da literatura brasileira de 

temática gay, serviram de ancora teórica para estas reflexões iniciais. Nos 

primeiros trabalhos, Silva (2007a e 2007b) tece considerações a respeito da 

existência de uma literatura gay, trançando um breve paralelo com literatura 

feminina e a crítica que surgiu dessa literatura, levantando discussões acerca 

da representação das mulheres na escrita de autoria feminina. Aliás, reportar 

aos estudos feministas foi uma atividade recorrente nos diversos campos da 

ciência que se propuseram estudar o homoerotismo. (Cf. GÓIS, 2004). 

 No encalço de Silva (2007a e 2007b) é que encontramos a definição de 

literatura gay. A partir destes trabalhos se atenta para que, de fato, a temática 

homoerótica tem se unido às formas estéticas e apresentado uma minoria gay 

que reivindica espaços sociais, corroborando uma apresentação positiva do 

sujeito homoerótico inscrito ficcionalmente. O estudo dos marcadores estético-

literários atrelados ao tema da homoafetividade também tem apontado para 

uma convergência na representação do sujeito homoafetivo, como os espaços 

reclusos e escuros onde se passam os momentos de desejo entre as 

personagens e aos quais se reportam os sujeitos poéticos para desvendar seus 

desejos8; como os personagens da literatura de temática gay para crianças, 

que são marcados pela diferença e enfrentam desafios de ordem semelhante 

nas fábulas9. Também se podem lembrar as estratégias narrativas para dizer o 

homoerotismo e as imagens recorrentes na literatura gay discutidas em outros 

―momentos‖, a saber, a camuflagem da relação ou do desejo gay através da 

amizade10; a relação de um homem mais velho com um mais jovem11, a ruptura 

                                                        
8
 Cf. Fernandes, 2008a e Fernandes & Silva, 2007; 

9
 Cf. Pinto, 2008; 

10
 Cf. Fernandes, 2008b; 

11
 Cf. Fernandes & Pinto, 2008a. 
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do estereótipo efeminado na apresentação das personagens, enfim, a literatura 

gay é aquela em que se lê, no plano geral da obra, a vivência e o desejo gays.  

 Outro aspecto decisivo na discussão sobre a literatura de expressão gay 

é a questão da autoria. Silva (2007a e 2007b) afirma que independentemente 

da orientação sexual do autor do texto literário, é a temática que desempenha 

maior relevância na interpretação e definição deste ―gênero literário‖. E o foco 

da busca pelas obras que catalogamos é exatamente a temática do texto, 

inicialmente percebida através dos comentários (nos compêndios de história da 

literatura e em diversos sites) e resumos fornecidos pelas editoras e livrarias 

em suas páginas on-line. 

 A emergência dessa literatura, preocupada em apresentar o sujeito de 

orientação homoafetiva distanciando-se dos estigmas preconceituosos da 

ordem heteronormativista, converge com as transformações socioculturais 

pelas quais passam as sociedades ocidentais. Hall (1997) afirma que os 

discursos que atravessam o conhecimento humano nos contextos da pós-

modernidade alteram a forma de se conhecer e de se perceber o outro, as 

diferenças, os antagonismos sociais que produzem uma variedade de posições 

de sujeitos. E, com efeito, catalogar a literatura brasileira de temática gay é 

uma tarefa que se justifica primeiro pela necessidade de se fazer visível uma 

produção ofuscada pelo preconceito ao longo da história; segundo, pela 

novidade que este tema constitui nos estudos literários, contribuindo para uma 

ampliação da lista de autores e obras da literatura brasileira; terceiro, pelo 

caráter epistemológico que caracteriza os estudos culturais, dando voz às 

minorias culturais.  

 Para observar diacronicamente a produção da literatura de temática gay, 

revisitamos a história oficial da literatura brasileira. Como já afirmamos, foram 

consultados compêndios históricos e críticos no sentido de buscar neles a 

presença de alusões a narrativas homoeróticas. Sabe-se com Kothe (1997) 

que o cânone literário brasileiro é um sistema fechado que possui critérios 

desiguais de inclusão de autores e obras na sua estrutura. Ele ainda afirma, 

chamando mais a atenção para a questão do estrangeiro, que as minorias 

foram silenciadas pelo cânone ou, quando apresentadas, a representação se 

deu, nos discursos, através de imagens negativas. O autor propõe, então, a 

elaboração de um cânone alternativo que traga à luz uma lista mais igualitária 
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no que diz respeito à inclusão de autores e textos que não correspondam 

exclusivamente aos moldes moralistas, machistas, e classistas em que se 

assentou a história da literatura brasileira. 

 Quando se busca catalogar a literatura brasileira de temática gay, se 

está, em parte, corroborando com as idéias de Flávio René Kothe. Porém, o 

objetivo aqui não é desestabilizar o cânone, ou substituí-lo como uma 

alternativa, mas, ampliá-lo no que lhe foi omitido, contribuir para que a literatura 

que foi silenciada e estigmatizada no passado possa ter reconhecida a sua 

participação na construção da cultura literária nacional, através de obras 

literárias (essa contribuição vai além da produção literária, se estende também 

ao campo da crítica e do pensamento sobre esta instituição).   

 Assim, delimitadas algumas concepções metodológicas e teóricas, 

passemos à apresentação do breve panorama literário encontrado.  

 

III Dos compêndios de História da Literatura brasileira 

Consultamos 5 (cinco) manuais de história da literatura brasileira no 

intuito de verificar se há, a partir dos anos 80, a listagem de narrativas de 

temática gay e se há informações biográficas relativas à sexualidade dos 

autores, sobretudo nas notas de roda pé dos manuais que registram a biografia 

dos autores, naturalidade, data de nascimento/falecimento, condições 

socioeconômicas, dentre outros (embora a condição de gay do/da autor (a) não 

constitua critério determinante para o entendimento da literatura gay). 

Primeiramente, foi curioso observar que, dos cinco manuais consultados, 

apenas três historicizam a literatura brasileira produzida nos anos 80 e 90. 

Somente Moisés (2007), Bosi (2006) e Picchio (1997), possuem uma lista de 

obras da década de 80, e afunilando ainda mais, é apenas nesta última que se 

encontra uma vasta lista de autores e obras brasileiros até os anos 90.  

 Acredita-se que uma primeira causa desta ausência nos manuais seja a 

data de produção desses compêndios, apesar de algumas edições consultadas 

serem revistas e atualizadas. Utilizamos manuais de edições recentes, porém 

as primeiras edições destes marcam datas anteriores à década de 1980, como 

por exemplo, a primeira edição de Moisés (2007), que data de 1971, ou ainda 

como a nota de Bosi (2006: 386) que explica ―A redação desta História Concisa 

data de 1968-1969‖. De todos os manuais consultados, o mais recente é o de 
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Picchio (1997) e mesmo assim não registra os romances gays de Cassandra 

Rios que tiveram grande repercussão desde a década 40 – com a publicação 

do seu primeiro livro A volúpia do pecado, lançado em 1948 – até as décadas 

de 70 e 80 com seus romances mais conhecidos. 

Como conseqüência dessa escassez de obras histórico-críticas que 

apresentem a literatura brasileira a partir do corte temporal delimitado, 

encontramos, apenas em Picchio (1997), três (3) registros de narrativas de 

temática homoerótica conforme conhecemos. Outro aspecto importante, 

relativo aos manuais de história da literatura consultados, foi que nenhum 

forneceu informações biográficas a respeito da orientação sexual do autor; 

outros dados são colocados, a saber, data de nascimento, naturalidade, 

influências socioeconômicas e políticas e as obras do escritor. Talvez, esse 

dado não tenha sido mencionado porque a orientação sexual do autor não seja 

relevante na apreciação e apresentação da obra. Dos historiadores 

consultados até então, Picchio (1997) é a que menos se atém a informações 

biográficas, a autora registra as ocorrência de forma objetiva: 

 

[...] um ‗profissional da literatura‘ como Silviano Santiago (n. 
1936) que, essencialmente crítico e ensaísta, se afirma 
também como contista e romancista: ([...] Stella Manhattan, 
1985, em que, numa Nova York cosmopolita, as relações 
sexuais entre minorias étnicas são vistas através dos olhos de 
um brasileiro homossexual; e Keith Jarrett no Blue Note, 
improvisos de Jazz, 1996, quando mais de dez anos depois as 
temáticas da sexualidade gay e da vida no exterior 
reaparecem, dessa vez na forma de cinco contos). (PICCHIO, 
1997: 645, Grifos da autora). 

 

Ou mesmo quando a autora registra as produções de Caio Fernando Abreu: 

 

Encontraremos também um ficcionista refinado e discreto como 
Caio Fernando Abreu (1948-1996) que, na sua breve vida de 
escritor marginalizado, nos deu um reduzido ciclo de obras-
primas ―urbanas‖ com personagens isoladas no mundo e 
prisioneiras delas mesmas. Contos e romances de formação, 
como ritos de passagem, eles possuem uma dimensão 
surrealista em que mais evidente se torna o conflito entre 
indivíduo e sociedade (Morangos mofados, 1981; Quem tem 
medo de Dulce Veiga?, 1990; e póstumo, Bem longe de 
Marieband, 1996).  (PICCHIO, 1997: 636, Grifos da autora). 

 

 Nestes trechos transcritos, percebemos que a autora não se detém a 

informações biográficas do autor. Curiosamente, notamos que há um equívoco 
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na apresentação de um dos títulos de Caio Fernando Abreu, a autora 

sobrescreve ―Quem tem medo de Dulce Veiga?‖, quando na verdade o título 

deste romance é Onde andará Dulce Veiga?. Isto demonstra que apesar de ser 

o mais recente compêndio de história da literatura brasileira, a obra da 

brasilianista Luciana Stegagno Picchio, assim como os demais, tem suas 

limitações histórico-interpretativas, por mais que seja um manual de edição 

bastante atual. 

 Assim, através da consulta aos manuais de História da Literatura 

brasileira, foi possível encontrar 3 (três) narrativas de expressão homoafetiva. 

Permitindo-nos a conclusão de que os compêndios historiográficos da literatura 

brasileira consultados necessitam de uma revisão12 e que este trabalho (digo 

esta pesquisa) se faz ainda mais necessária para apontar as obras literárias 

omitidas pelo cânone, ou obras produzidas, mas até então inexploradas pela 

historiografia literária brasileira. 

 

IV Das pesquisas através da internet 

 Como já mencionado, utilizamos de diversas estratégias na procura de 

textos literários de temática gay, desde a verificação a sites de editoras até 

leituras de blogs e visitas a comunidades de sites de relacionamento e portais 

destinados ao público gay. Podemos dizer que este foi um ―caminho mais fácil‖ 

e produtivo de encontrar os dados, uma vez que foram encontrados 90 

(noventa) títulos do gênero narrativo entre romances, contos e crônicas que 

abordam de maneira central13 a temática homoerótica. 

 Conforme fomos agrupando as obras por década pesquisada, 

percebemos que a interpretação destes dados necessitava de uma visão 

paralela com a história da homoafetividade no Brasil. Não poderíamos deixar 

de mencionar que o homoerotismo na história das sociedades ocidentais, e por 

afunilamento da sociedade brasileira, sofreu por longos anos o silenciamento 

ou o julgamento de comportamento doentio e imoral. Conseqüentemente, a 

recepção da temática homoafetiva no texto literário também causou muitos 

                                                        
12

 Diz-se que a história da literatura necessita de uma revisão, não restringindo essa 
atualização em função da produção da literatura gay, mas por causa de vários outros fatores, 
incluindo este.  
13

 Ressalva-se que a centralização da temática gay é aqui considerada em função dos 
comentários ou sinopses encontradas através da pesquisa na Internet. 
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conflitos. Quando Bom-Crioulo – primeiro romance brasileiro a abordar o amor 

entre dois homens em 1895 –, de Adolfo Caminha foi recebido pela sociedade, 

causou escândalo e, ainda que permeado pelos julgamentos decadentistas do 

naturalismo – segundo Carvalho (2006) – a relação entre Amaro e Aleixo 

chocou os críticos e atrapalhou a recepção do livro.  

 No mesmo ano da publicação de Bom-Crioulo, Oscar Wilde, famoso 

dramaturgo inglês, autor do romance de temática gay O retrato de Dorian Gray, 

foi condenado a dois anos de prisão com trabalhos forçados sob a acusação de 

praticar sodomia (Cf. FRY & MACRAE, 1983). Poder-se-ia discorrer com 

exaustão sobre os papéis negativos criados para a homoafetividade e para os 

sujeitos gays e as feridas que a literatura ou os autores que do amor entre 

iguais se utilizavam para fazer arte sofreram no decorrer da história.  

 Na década de 1980 encontramos uma pequena lista de obras 

literárias14, e observando os anos que antecederam esta época no Brasil, 

percebemos que estes foram marcados pela postura antidemocrática, pela 

censura e repressão do regime militar. As manifestações artísticas de teor 

assumidamente engajado e subversivo foram rechaçadas e proibidas, porém, 

ainda assim os movimentos sociais reagiram às investidas ditatoriais.  

 A partir de 1978, conforme aponta Picchio (1997), é que se deu um 

processo gradual de reabertura política, econômica e cultural. Fry & MacRae 

(1983) afirmam que foi também nessa época que se reuniram os primeiros 

grupos de militância gay, para discutir as implicações pessoais e sociais de sua 

orientação sexual, já protestando a forma difamatória como, sobretudo, a 

imprensa apresentava a ―homossexualidade‖. 

 Os anos 80 foram iniciados com um movimento militante já consolidado, 

fazendo parcerias e conquistando espaço nas discussões políticas. As 

manifestações artísticas configuraram um grande meio de abordagem do 

homoerotismo, como a música, através das letras que falavam do amor entre 

iguais, e dos artistas (cantores (as)) que se assumiram gays (Cazuza, Renato 

Russo, Cássia Eller, Edson Cordeiro, dentre outros); o teatro foi um dos 

                                                        
14

 Obras encontradas que foram publicadas no contexto da década de 1980: Uma mulher 
diferente e Anastácia, de Cassandra Rios; Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu; Em 
nome do desejo, de João Silvério Trevisan; O amor de Pedro por João, de Tabajara Ruas; 
Stella Manhattan, de Silviano Santiago e Alegres e irresponsáveis abacaxis americanos, de 
Hebert Daniel. 
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maiores ―palcos de encenação‖ do homoerotismo na cultura brasileira da 

época, peças de expressão homoerótica que ganharam projeção até no 

exterior; e a televisão passou a incluir personagens gays nos programas de 

humor que, de certo modo, quebraram o silêncio de não se representar o 

homoerotismo. 

 Segundo Carvalho (2006) e Trevisan (2004), ocorreu nesse período o 

―boom guei‖ (no dizer deste), isto é, a cultura gay, a política e os movimentos 

de militância se fortaleceram e na literatura percebe-se que dos anos finais da 

década de setenta (embora não se enquadre nas delimitações deste trabalho, 

é possível encontrar uma considerável quantidade de narrativas de temática 

gay nesta época) e toda a década de oitenta são marcados por publicações 

sobre a temática gay não só no campo literário. (Cf. GÓIS, 2004). 

 No entanto, foi também na década de 80 que se alastraram as primeiras 

notícias sobre a AIDS, esta vista como o ―câncer gay‖ e informando que os 

sujeitos gays constituíam um ―grupo de risco‖. A epidemia trouxe com ela, além 

das feridas e maiores estigmas para indivíduos de sexualidade excêntrica que 

foram objetos de sensacionalismo da mídia, a necessidade do movimento de 

militância se mobilizar em regime especial. Segundo Trevisan (2004), por todo 

o Brasil os grupos gays se uniram às secretarias de saúde e trabalharam em 

prol da prevenção da doença. Dessa maneira, toda produção literário-cultural 

que antes se revelara, acabou sendo revertida nos esforços de ação social, 

conscientização e reversão do enfoque de culpa dado aos gays pela expansão 

da AIDS. 

A literatura homoerótica surgiu então, no limite temporal que nos 

propomos pesquisar, como uma necessidade de afirmação, de fazer presente 

uma subjetividade que se debatia para ser respeitada e ocupar espaço. Ainda 

era uma produção singela em virtude do que estaria por vir. 

A década de 90, em resumo, foi marcada pela inserção do público 

homoerótico no mercado, ocasionando o aumento das publicações de 

periódicos direcionados aos indivíduos gays, ou mesmo o surgimento de novos 

periódicos, como a Femme, a G Magazine e a extinta e mais sofisticada revista 

gay brasileira Sui Generis. Foi nesse período que se forjou a sigla GLS – 

abreviação para gays, lésbicas e simpatizantes, e a partir dessa abreviação 

foram rotulados muitos produtos culturais e comerciais destinados a esse 
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público. As Edições GLS surgiram nesse período, publicando livros de ficção e 

de ensaio exclusivamente voltados para a temática gay. Em 1997 foi realizada 

a primeira parada GLBT (a abreviação foi logo modificada para Gay, Lésbica, 

Bissexual e Transgênero), que teve suas versões subseqüentes arrastando 

multidões pela capital paulista. 

As relações e sujeitos homoeróticos adquiriram, assim, maior projeção e 

no campo literário isto de refletiu no aumento de publicações de temática gay15. 

Os anos 90 também oportunizaram uma aparição maior de personagens gays 

na televisão, sobretudo nas telenovelas da Rede Globo. No Brasil e no mundo 

essa união entre militância e mercado fez a literatura gay se expandir em 

produção e em vendas. Comparando os dados contidos nas notas 13 e 14 

apresentadas, notamos um aumento na produção de narrativas e o marco do 

surgimento16 da temática gay na literatura infanto-juvenil brasileira sugerida 

metaforicamente em É proibido miar (1995), de Pedro Bandeira e apresentada 

em O amor não escolhe sexo (1997), de Giselda Laporta Nicolelis; marco que, 

segundo Fernandes & Pinto (2008b), no entanto, não possibilitou até hoje a 

inclusão dessas obras nas leituras das escolas de ensino fundamental. 

Entendemos, assim, que a partir do momento em que o mercado abriu 

suas visões para o consumo de um público gay, a produção da literatura 

homoerótica aumenta de maneira considerável; possibilitando a abertura de 

editoras a publicar coletâneas de contos e antologias poéticas de textos que 

abordam a homoafetividade, coleções ou selos editoriais como a ―Aletheia‖, da 

editora Brasiliense que só possui textos literários com enfoque no amor entre 

mulheres. Desse modo, o fim do século XX marca a produção da literatura de 

                                                        
15

 Obras encontradas que foram publicadas no contexto da década de 1990: Véspera de Lua, 
de Rosângela Vieira Rocha; O céu nu e a biruta, de José Carlos Honório; Aquele rapaz, de 
Jean Claude-Bernardet; Livro de Avesso e Troço e Destroços, ambos de João Silvério 
Trevisan; É proibido miar, de Pedro Bandeira; Pecados safados, de Beti Brown; Keith Jarret no 
Blue Note, improvisos de Jazz, Silviano Santiago; Os bêbados e os sonâmbulos, de Bernardo 
Carvalho; A céu aberto, de João Gilberto Noll; A última canção de Bernardo Blues, Waldir Leite; 
O amor não escolhe sexo, de Giselda Laporta Nicolelis; As aventuras de um garoto de 
programa, de Phil Andros; Julieta e Julieta, de Fátima Mesquita; A primeira dança, de Bárbara 
Grier e Cristine Cassidy;  Marca de nascença, de Odete Mutto; Preciso te ver, Stella C. Ferraz; 
Um estranho em mim, Marcos Lacerda; Cinema Orly, de Luís Capucho; Postal de Alice 
Springs, Dianna Simonds; Nicola, um romance transgênero, Danilo Agrimani; Na companhia 
dos homens, Alexandre Ribondi; Cão danado solto na noite, de Ricardo Thomé.                
16

 Ressalvamos que este marco deve ser considerado de maneira relativizada, uma vez que 
corresponde a uma experiência e pesquisa próprias, pode ser que existam obras infanto-
juvenis brasileiras anteriores a estas que abordam a temática da homoafetividade.  
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expressão gay com um aumento quantitativo, e conseqüentemente 

diversificando a representação homoafetiva na literatura. 

Nessa mesma perspectiva de união entre mercado e militância gay, é 

que se enxerga a explosão de produção de narrativas homoeróticas de 2000 

até os dias atuais17. Ora, fatores como a expansão da internet, a multiplicidade 

das formas de comunicação, o fortalecimento das reivindicações da minoria 

gay, a abertura à estudos que tentam compreender a subjetiviade homoafetiva 

pela psicologia, sociologia, estudos culturais e literários (como esta pesquisa) 

demonstram que da década de noventa até então, os sujeitos gays adquiriram 

uma exorbitante ―ascensão social‖. 

A questão do mercado é tão forte que se verifica uma maior 

preocupação com o público consumidor gay no Brasil: hoje existe uma 

variedade de prestação de serviços exclusivos para essa comunidade. São 

boates, hóteis, móteis, cruzeiros para viagens e até condomínios exclusivos. 

(Cf. RABELO, 2008). Na internet, são variados os sites que oferecem produtos, 

ou portais que apresentam os melhores locais a serem visitados por sujeitos 

                                                        
17

 Obras encontradas que foram publicadas no contexto dos anos 2000 até os dias atuais: 
Crime de honra, de Cassandra Rios (obra inédita, escrita dois anos antes da morte da escritora 
e publicada em 2000, pela editora brasiliense); No calor de Zanzibar, de Alex Von Mann; A vila 
das meninas e Pássaro Rebelde, ambos de Stella Ferraz; O menino que brincava de ser, de 
Georgina Costa Martins; Menino ama menino, de Marilene Godinho; Triunfo dos pêlos e outros 
contos GLS, coletânea de vários autores; Meu primeiro amor, de Lindsey Elder; Um ano, dois 
verões e Dores, Amores e Pincéis, ambos de Bertha Sollares; O último dia de outono e Lua de 
Prata, ambos Valéria Melki Busin; Berkeley em Bellagio e Acenos e afagos, ambos de João 
Gilberto Noll; Desclandestinidade, de Pedro Almeida; Uma questão de amor, de Saxon 
Bennett; O gato que gostava de cenoura, de Rubem Alves; Era uma vez... Contos gays da 
carochinha, Matéria Básica, No presente e Anatomia da noite, ambos de Marcio El-Jaick; Grrrls 
– Garotas irritadas, Vange Leonel; O vôo do equilibrista, de Jandira Gualberto e Monique 
Derivo; Uma vida de sucesso, de Soraya Bittencourt; O efeito urano, de Fernanda Young; 
Olívio e Feriado de mim mesmo, ambos de Santiago Nazarian; Abra e entre, de Gisele Joras; 
Crônicas de um gay assumido, de Luiz Mott; São Paulo 1930: um romance proibido, de 
Fabrício de Oliveira; Vitrine humano, de Sílvio Cerceau; As guardiãs da magia e Lado B – 
histórias de mulheres, de Lúcia Facco; Aflitos, Jean Wyllis; Longa carta para Mila, Andréa 
Ormond; Uma bebida e um amor sem gelo, por favor, de Liliane Prata; A inevitável história de 
Letícia Diniz, de Marcelo Pedreira; Amores no masculino, de André Ranzatti; Sobre rapazes e 
homens, Um dia me disseram que as nuvens de algodão e Eis o mistério da fé, ambos de 
Antonio de Pádua Dias da Silva; Elas contam, organização de Helena Fontana; Armário sem 
portas, de Karla Lima e Pya Pêra; Gus & Waldo, de Massimo Fenati; Cartas marcadas, de 
Edson Gabriel e Antonio Gil Neto; Rato, de Luís Capucho; Música para quando as luzes se 
apagam, de Ismael Caneppele; O terceiro travesseiro e Apartamento 41, ambos de Nelson Luiz 
de Carvalho; As flores do jardim da nossa casa, Marco Lacerda; A livraria da esquina, de 
Naomi Conte; Corações blues e serpentinas, de Salvador Lima Trindade; Meninos, de Alex 
Giostri; Depois de sábado à noite, de Kiko Riaze; Amor a três, de Flávio Braga e Regina 
Navarro Lins; Faz duas semanas que meu amor, de Ana Paula El-Jaick; Como o mundo virou 
gay?, de André Fischer; Da vida dos pássaros, de Alexandre Ribondi; Victória alada, de Lara 
Luna; Com os pés na água, de Mário Lima; e Relicáro, de Felipe Greco.                    
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gays, que divulgam estabelecimentos que carregam o selo Gay friendly (em 

uma tradução livre: amigo gay) para demonstrar a ausência de preconceito 

nestes ambientes. 

 No campo das reivindicações de direitos, os grupos militantes têm se 

esforçado para beneficiar a minoria, a última – e polêmica – reivindicação foi a 

criação do projeto de lei 122/ 06 que prevê a punição da homofobia como 

prática criminosa equiparando-a ao racismo.  

 No que diz respeito à literatura, as influências mercadológicas e culturais 

tem feito crescer a produção da literatura gay, não só no que tange à 

publicação de obras inéditas, mas de re-edições de grandes sucessos da 

literatura homoerótica como os romances de Cassandra Rios pela Brasiliense, 

os textos de Caio Fernando Abreu pela Editora Agir, os escritos de João 

Silvério Trevisan pela Record, dentre outros. 

 Observamos que o século XXI abriu, com efeito, grandes discussões a 

respeito da tolerância para perceber o outro, e, na cultura, isto se reflete de tal 

maneira que em 2008 uma das obras finalistas para o prêmio Jabuti 

(premiação mais importante da literatura brasileira) foi o romance 

autobiográfico de temática gay As flores do jardim da nossa casa, do jornalista 

Marco Lacerda. 

 A partir do que apresentamos, a literatura gay, em sua modalidade 

narrativa, vem crescendo em produção quantitativa com o passar dos anos; 

enquanto nos anos 80 verificamos uma quantidade ínfima de obras, a partir do 

ano 2000 assistimos a uma intensa publicação de narrativas de temática 

homoerótica. A seguir apresentamos um gráfico18 demonstrativo da produção 

literária por década. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18

 Os cálculos de porcentagem apresentados nos gráficos são meramente demonstrativos e 
foram efetuados através de regra de três simples pelo pesquisador com base nos resultados da 
pesquisa. 
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              Fonte: pesquisa ―História da Literatura brasileira de temática gay‖ 
 

 A partir do Gráfico 1, observamos que das narrativas de temática gay 

encontradas, a maioria delas foram produzidas no século XXI, ou melhor, estão 

sendo produzidas na atual década. A porcentagem aproximada demonstra que 

das 90 obras encontradas, 8%, 7 obras, foram publicadas na década de 80; 

23% – 21 obras – foram publicadas na década de 90 e 69%, um total de 62 

títulos foram publicados no contexto dos anos 2000 até os dias atuais.  Outro 

resultado curioso é que dentre os gêneros literários encontrados, não houve 

ocorrência do gênero novela. Percebemos uma predominância na produção de 

romances e contos que abordem a temática gay; o gênero crônica, o qual 

adquire uma grande projeção no meio digital – uma vez que muitos sites 

semanalmente publicam crônicas – no mercado bibliográfico possui pouca 

recorrência na literatura gay, sendo mais publicado em periódicos e portais 

direcionados ao público gay.  Veja-se outro gráfico que sintetiza a ocorrência 

dos gêneros narrativos na literatura gay produzida da década de 80 até os dias 

atuais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: pesquisa ―História da Literatura brasileira de temática gay‖. 
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Gráfico 1: Produção de narrativas de temática gay por época 
pesquisada. 
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Gráfico 2: Predominância dos gêneros narrativos na literatura de temática gay por 
década pesquisada: 1980-2009.  
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 Com efeito, há a predominância do gênero romance na literatura 

brasileira de temática gay desde a década de 80: conforme aumenta a 

quantidade de literatura gay, mais se fortalece a recorrência ao gênero na 

produção desta. Na década 80 foram encontrados 6 romances e 1 livro de 

contos; no contexto dos anos 1990-1999 foram catalogados 14 títulos do 

gênero romance e 7 obras de contos (até então nenhum livro de crônicas foi 

encontrado); e do anos 2000 até julho de 2009 foram registradas 41 obras do 

gênero romance, 17 livros de contos e 4 coletâneas de crônicas.  

 Assim, pudemos sucintamente catalogar as narrativas de temática gay 

da década de 80 até 2009. Uma atividade que proporciona uma visão do que, 

em termos quantitativos, se produziu de literatura homoerótica no Brasil nestes 

últimos 28 anos. Compreendemos que, inicialmente, na década de 80, a 

literatura gay esteve atrelada ao crescente movimento de abertura política e 

cultural e à afirmação da minoria gay na sociedade; nos anos 90, a inserção 

comercial unida à causa do movimento de militância expandiu a possibilidade 

de publicação do gênero fazendo com que nos oito primeiros anos de entrada 

do século XXI a sociedade assistisse a uma vasta produção de narrativas 

homoeróticas e a uma grande valorização e resgate das produzidas 

anteriormente. 

 

V Considerações finais 

 Ao se observar os compêndios de história da literatura brasileira e 

verificar primeiramente a ausência de manuais que cataloguem os textos 

literários das décadas de 80 e 90, e em seguida perceber uma ínfima 

apresentação de obras de temática gay, pôde-se evidenciar a necessidade 

desta ―história oficial‖ ser atualizada no sentido de contribuir exatamente no 

que lhe faltou: um registro da memória literária que represente também a 

produção das minorias culturais, mais especificamente dos sujeitos de 

orientação homoerótica.  

 Temos convicção da necessidade de se aprimorar o inventário de 

literatura gay aqui apresentado. A partir da catalogação elaborada, tentamos 

através de uma análise histórica entender as possíveis razões para o aumento 

ou diminuição da quantidade de narrativas produzidas durante os últimos 28 

anos. Observou-se que a literatura brasileira de expressão gay (aqui 
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representada pelas narrativas) foi produzida junto às lutas do movimento 

homoerótico na sociedade e impulsionada pelas inserções mercadológicas, 

adquiriu maiores projeções e espaços de apresentação.  

 Ao longo da história da literatura, a narrativa gay também foi 

apresentando em seus personagens as mazelas dos sujeitos gays da 

realidade, representando as lutas e o sofrimento contra o preconceito e a 

homofobia; por outro lado, corroborando um espaço ficcional de abordagem do 

desejo, das formas de amar, ao ponto em que questiona e subverte os códigos 

instaurados pelas práticas e discursos heteronormativos que insistem em 

rechaçar a cultura gay ao exílio e ao proibido. Inventariar esta breve história da 

literatura brasileira de temática gay, da década de 80 até os dias atuais, com 

exclusiva ênfase ao gênero narrativo, demonstrou que a ficção homoerótica 

possui uma considerável quantidade de obras a serem exploradas criticamente. 
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A crítica e a História: uma reflexão em Campos de Carvalho 

 

Caroline Rafaela Heck 
UFRGS 

 

Ao propor analisar elementos de um certo período através da literatura, 

o pesquisador se depara com vozes que podem apontar diversos aspectos da 

época em questão: o escritor pertencia a qual classe social? Quem eram os 

leitores de suas obras? A que tipo de demanda respondia a produção dessa 

obra em questão? O que determinou que esse e não outro tipo de literatura 

fosse lido nesse momento? 

Partindo desse ponto de vista, olhar para a opinião dita especializada 

presente em jornais e periódicos da época pode nos dar muitas respostas 

referentes ao assunto. É claro que se deve buscar nesse tipo de fonte a 

representatividade de um determinado grupo social e a formação de suas 

próprias estruturas de gosto e interesses. Assim, buscar o que ―era lido‖ num 

determinado período perde essa carga generalista na medida em que a busca 

fica restrita a certas fontes. 

Esse grupo de leitores especializados está representando o conjunto de 

valores que está contido no meio no qual ele se insere, e, portanto, assume o 

ponto de vista do jornal, revista ou qualquer outro meio ao qual representa. ―(...) 

assim também um crítico apenas pode ter ‗influência‘ sobre seus leitores na 

medida em que eles lhe concedem esse poder porque estão estruturalmente 

de acordo com ele em sua visão do mundo social, em seus gostos e em todo o 

seu habitus.‖1  

Pode-se utilizar nesse caso um conceito mais amplo como o de 

intelectualidade, conceito escorregadio, porém de grande utilidade para a 

compreensão desse recorte social. Luiz Renato Vieira, em sua tese de 

doutorado intitulada Consagrados e Malditos: os intelectuais e a Editora 

Civilização Brasileira, entende por ―intelectual‖ como o ―(...) integrante de uma 

                                                        
1
 BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996, p. 191. O conceito de habitus pode ser visto em BOURDIEU, 
Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 62: ―(...) espécie de sentido 
do jogo que não tem necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de maneira racional 
num espaço.‖ 
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categoria portadora de um arcabouço de conhecimentos que a torna capaz de 

elaborar e difundir visões de mundo e interpretações sobre a vida social 

capazes de orientar a ação coletiva‖2 . Atribui ao intelectual certa autonomia 

frente aos princípios éticos vigentes. Essa suposta autonomia o colocaria em 

posição privilegiada em relação ao seu próprio meio, justamente por estar 

aparentemente livre de pressões sociais.  Entretanto, é nesse jogo de 

esconder-se atrás dessa neutralidade que podemos encontrar suas 

motivações.  

 Da mesma maneira, e inserido nessa mesma categoria, o papel do 

editor também adquire significado enquanto mediador entre o público e o 

autor/texto, pois será ele o responsável por determinar o que será lido. O editor 

determinará a edição ou a reedição de determinado autor e fará sua escolha 

baseado em critérios que vão desde as determinações econômicas da 

publicação (terá retorno financeiro) passando por suas vinculações ideológicas, 

ou seja, é um dos elementos que detêm a compreensão da determinação do 

que será ou não lido.  

 

O editor é sempre uma figura-chave no mercado intelectual. A 
editora divide com a universidade, com as instituições de 
pesquisa e com determinados segmentos da mídia o poder de 
legitimar um intelectual em ascensão, de reforçar ou alterar 
posições no campo, sendo mesmo capaz de interferir de 
maneira privilegiada nas próprias regras que estruturam esse 
campo. 3 

 
 

A crítica literária será também uma intersecção do autor com possíveis 

leitores, pois nada mais é do que a manifestação da voz de seus respectivos 

pares, ou seja, a crítica é o momento em que vemos o que determinado meio 

de comunicação pensa sobre certo autor ou livro. ―(...)todo produtor cultural é 

irremediavelmente situado e datado enquanto participa da mesma problemática 

que os seus contemporâneos‖.4 

                                                        
2
 VIEIRA, Luiz Renato. Consagrados e Malditos: os intelectuais e a Editora Civilização 

Brasileira. Tese de doutorado, Brasília, UNB, 1996, p.15. 
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, p. 82. 
4
 Idem, ibidem, p. 267. 
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 Por ter essa representatividade histórica, reflete a visão de mundo de 

certo grupo social dentro de certo momento e é de extrema relevância se a 

proposta for o estudo dessa visão de mundo específica. 

Essa relação que se estabelece entre a crítica especializada e seu 

público provável é detalhada por Bourdieu em As regras da arte, onde ele trata 

de questionar a suposta autonomia da literatura, campo literário,  frente ao seu 

contexto. Não há, em sua opinião, a arte pela arte, o gênio criativo que faz com 

que alguns escritores se destaquem em detrimento de outros: o aparecimento 

ou o esquecimento dos escritores é historicamente determinado pelas 

condições específicas de seu meio.  

Bourdieu destaca o fato de que o estabelecimento de um escritor e a 

legitimidade atribuída a ele pela crítica e por seus pares representa, em uma 

escala reduzida ao seu próprio campo, as lutas no campo do poder5, que são 

externas ao campo literário: ―(...) as lutas internas dependem sempre, em seu 

desfecho, da correspondência que podem manter com as lutas externas – 

trata-se das lutas no seio do campo do poder ou no seio do campo social em 

seu conjunto‖.6  

As classes sociais dominantes e que, por conseguinte, detiverem os 

meios de produção de bens simbólicos tenderão a reproduzir sua visão de 

mundo através desses bens: é na luta pela imposição de sua própria visão de 

mundo que se estabelece esse campo simbólico.  

Dentro dessa constante luta por afirmação, haverá uma batalha pelo 

―monopólio da legitimidade literária‖, que seja, a autoridade de poder afirmar 

quem pode autoproclamar-se escritor ou não. Ao travar a disputa, diferentes 

grupos dominantes travam uma luta simbólica pela afirmação e consagração 

de seu poder.  

Essa luta constante não é reconhecida pelo próprio campo, que a 

dissimula em busca de uma legitimidade autêntica, propalada em nome de uma 

autonomia que represente valores universalizantes. Pois se não houver 

                                                        
5
 ―O campo de poder é o espaço das relações de força entre agentes ou instituições que têm 

em comum possuir o capital necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes 
campos (econômico ou cultural, especialmente). Ele é o lugar de lutas entre detentores de 
poderes (ou de espécies de capital) diferentes que, como as lutas simbólicas entre os artistas e 
os ―burgueses‖ do século XIX, têm por aposta a transformação ou a conservação do valor 
relativo das diferentes espécies de capital que determina, ele próprio, a cada momento, as 
forças suscetíveis de ser lançadas nessas lutas.‖ BOURDIEU, op. Cit., p. 244.  
6
 Idem, ibidem, p. 148. 
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dissimulação, os significados perdem seus sentidos como ―essência‖, e 

passam a então a assumir o sentido de ―ponto de vista‖, ―opinião‖. Ao perderem 

seu caráter de ―universal‖, os valores dessas classes dominantes poderiam ser 

questionados como ilegítimos ou impostos.  

 

(...) conluio invisível, ou seja, a produção e a reprodução 
permanentes da illusio, adesão coletiva ao jogo que é a um só 
tempo causa e efeito da existência do jogo, pode-se colocar em 
suspensão a ideologia carismática da ‗criação‘ que é a 
expressão visível dessa crença tácita e constitui sem dúvida o 
principal obstáculo a uma ciência rigorosa da produção do valor 
dos bens culturais.7  

 
 

 Essa crença produzida costuma induzir o olhar para o produtor aparente, 

desviando a atenção dos elementos que possibilitaram o aparecimento do 

artista. Esse artista é construído por esses elementos externos à obra e que 

determinam se terá ou não legitimidade. Esse chamado ―conluio‖ não é 

aparente e o esforço por dissimulá-lo, constante. E sua obra ―(...) não seria 

nada mais que um gesto insensato ou insignificante sem o universo dos 

celebrantes e dos crentes que estão dispostos a produzi-lo como dotado de 

sentido e de valor por referência a toda a tradição da qual suas categorias de 

percepção e de apreciação são o produto.‖8 

Assim, a enunciação dos discursos que vão celebrar e apreciar 

determinada obra não será apenas uma forma de divulgação e destaque: será 

um elemento importante na produção de sentido da própria obra: constitui 

também o significado daquela obra dentro daquele contexto. Pode-se aferir, 

assim, que não há uma definição universalmente aceita do que é um escritor 

ou um bom escritor, já que qualquer definição apontará apenas para o estado 

das disputas travadas naquele momento histórico. 9 

Os caminhos para a construção de uma pesquisa através da análise da 

crítica literária, publicações ou livros mais vendidos de uma época serão 

encontrados através da busca pela determinação de quais eram as disputas 

ideológicas travadas então: para Bourdieu, ―construindo um modelo do 

processo de canonização que leva à instituição dos escritores, através de uma 

                                                        
7
 Idem, ibidem, p. 193 

8
 Idem, ibidem, p. 195 

9
 Idem, ibidem, p. 254 
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análise das diferentes formas de que se revestiu o panteão literário nas 

diferentes épocas‖.10  

 

(...) a perspectiva de uma história da recepção sempre de novo 
se depara com conexões funcionais entre a compreensão de 
obras novas e o significado de obras mais antigas, também 
deve ser possível traçar um corte sincrônico por um momento 
da evolução, articular a multiplicidade heterogênea das obras 
sincrônicas em estruturas equivalentes, opostas e hierárquicas, 
descobrindo destarte um sistema de referência abrangente na 
literatura de um momento histórico. 11 

 
 

Pode-se mencionar a questão do chamado ―horizonte de expectativas‖, 

conceito utilizado dentro da disciplina da História da Literatura, mas que nos 

serve adequadamente para pensarmos a questão das possibilidades 

oferecidas pelo meio no qual se inserem esses indivíduos. Esses 

representantes da intelectualidade existem em suas temporalidades, logo, com 

seu próprio horizonte de expectativas. Esse horizonte nada mais é do que o 

limite das possibilidades de interpretação da realidade que a sua historicidade 

vai determinar. Assim, analisar o que diziam sobre algum tema é também 

analisar as perspectivas possíveis daquele contexto sobre esse tema.  

 
O horizonte de expectativas de uma obra (...) permite 
determinar seu caráter artístico pela maneira e pelo grau de 
seu efeito sobre um público pressuposto. Caso se designe 
distância estética a que separa o horizonte de expectativas 
previamente dado e o aparecimento de uma obra nova, cuja 
recepção, por negação de experiências familiares ou por 
conscientização de experiências relatadas pela primeira vez, 
pode ter como conseqüência uma mudança de horizonte; 
então essa distância pode ser historicamente objetivada no 
espectro das relações do público e juízo da crítica (sucesso 
espontâneo, recusa ou choque, aprovação isolada, 
compreensão lenta ou tardia).12  

 
 

Assim, será ―a herança acumulada pelo trabalho coletivo‖ que 

possibilitará aos agentes um universo dos possíveis, um ―conjunto de sujeições 

prováveis‖. Ao pertencer ou entrar em um campo específico de ação, nesse 

                                                        
10

 Idem, ibidem, p. 255 
11

 HESSE, Reinhard. ―O que é a história da literatura?‖. In: FERREIRA, João Francisco (coord.) 
Crítica literária em nossos dias e literatura marginal. Porto Alegre, Editora da Universidade, 
UFRGS, 1981. p.25 
12

 Idem, ibidem, p.22 
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caso o literário, o indivíduo vai deparar-se com um ―universo finito das 

liberdades sob coação e das potencialidades objetivas que ele propõe, 

problemas a resolver, possibilidades estilísticas ou temáticas a explorar, 

contradições a superar, ou mesmo rupturas revolucionárias a efetuar.‖13 

Então, quando há uma mudança significativa dentro do campo literário, 

ou seja, a busca por outros tipos de autores, com outras perspectivas ou outras 

formas de escrever, o que motiva essa mudança? Será que o estabelecimento 

de novos conceitos significa o rompimento total com os que os que o 

precederam? A resposta nos parece evidente quando colocamos a questão 

sob a perspectiva da comparação: novas características sempre surgirão por 

contraste com as características antigas; o estabelecimento de um rompimento 

só será possível se o sistema anterior assim o permitir.  

Há dentro do campo literário (assim como em outros campos) a 

constante modificação, recorrente da luta constante travada na afirmação das 

posições sociais de seus produtores. Contudo, ―(...) é já existir em um campo aí 

produzir efeitos, ainda que sejam simples reações de resistência ou de 

exclusão‖.14 Assim, um certo campo comporta em si os argumentos que, em 

algum momento, irão sobrepujá-lo.  

 

As transformações radicais do espaço das tomadas de posição 
(as revoluções literárias ou artísticas) podem resultar tão-
somente de transformações das relações de força constitutivas 
do espaço das posições que se tornam possíveis, elas 
próprias, pelo encontro entre as intenções subversivas de uma 
fração dos produtores e as expectativas de uma fração do 
público (interno e externo), logo, por uma transformação das 
relações entre o campo intelectual e o campo do poder.15 

 

 

Assim, haverá um momento em que determinados autores surgirão 

como relevantes dentro do campo literário dominante dentro de seu contexto, 

aparentemente invertendo atribuições que antes não eram desejáveis. Há de 

se destacar também o fato de que sempre haverá disputas dentro do campo; 

logo, ele não será unívoco e nem homogêneo. Contudo, é interessante notar 

                                                        
13

 BOURDIEU, Op. Cit. P. 267 
14

 Idem, ibidem, p. 255 
15

 Idem, ibdem, p. 265 
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como certos grupos dentro desse campo eventualmente se tornam mais ou 

menos expressivos e destacados.  

O que vai desencadear essa nova configuração do campo? O campo 

literário não é um organismo autônomo, apesar de possuir certas 

características que regem seu mecanismo. Há vínculos concretos entre esse 

campo e aqueles a quem representa, bem como com aqueles aos quais se 

destina (o campo produz obras para aqueles que a compreendem e com os 

quais tem relações de significado comuns).  

 Para Hesse, o leitor tem um papel fundamental na determinação do 

sentido de uma dada obra, agregando seu próprio contexto na atribuição de 

significados. Para ele, ao mudarem os leitores, nesse caso o contexto, mudará 

o significado geral da obra.  

Uma obra literária será para ele sempre uma obra aberta, ou seja, seu 

sentido será estabelecido também, e principalmente, pelos seus leitores. Não 

se trata aqui de arrancá-lo de seu próprio contexto histórico, trata-se, contudo, 

de inseri-lo em um novo contexto no qual vai adquirir novos significados.  

Esses novos leitores inseridos nesse novo contexto trarão também 

outras visões sobre os livros de um autor. A leitura de um texto literário é 

também a atribuição de sentidos determinados pelos leitores, apensos ao seu 

contexto e determinados por ele. 

 

De fato, a história da literatura pode ser descrita como uma 
interconexão processual de eventos quando se concebe como 
um diálogo ininterrupto, e voltando sempre sobre si mesmo 
entre autores e público. É com muita justiça que nessa 
conexão se acentua, também precisamente, a função produtiva 
do leitor como interlocutor quase com igualdade de direitos. 
Pois o leitor não é apenas receptor, não só recipiente. Dando 
respostas e questionando, ele é ao mesmo tempo um doador, 
tornando o autor recebedor. 16 

 
 

É claro que apreender os mecanismos de percepção dos novos leitores, 

profissionais ou não, não parece ser possível, pois escapa aos limites 

metodológicos de um trabalho de história. Contudo, na busca por uma 

compreensão mais restrita do contexto, são apreensíveis as modificações nas 

manifestações culturais ocorridas no período, partido da análise das estruturas 

                                                        
16

 HESSE, Reinhard. Op. Cit. p. 28 
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do campo literário, como críticas em jornais. revistas e publicações 

especializadas.   

 Bourdieu atribui ao comentador (ou crítico) a capacidade de recriar o 

sentido de uma obra: ―(...) aí, diretamente revelada, a injeção de sentido e de 

valor operada pelo comentador, ele próprio inscrito em um campo, e pelo 

comentário, e pelo comentário do comentário – e para a qual contribuirá por 

sua vez o desvendamento, ingênuo e ardiloso a um só tempo, da falsidade do 

comentário.‖17 

O novo sentido é, portanto, criado de acordo com as novas demandas 

que vão surgir dessa nova configuração das lutas simbólicas pelo poder. Não 

há um sentido ―natural‖ para a literatura e para a arte. Esse novo significado é 

construído de forma racional respondendo a certas demandas. 

 

Quando uma obra ‗encontra‘, como se diz, seu público, que a 
compreende e aprecia, isso é quase sempre o resultado de 
uma coincidência, de um encontro entre séries causais 
parcialmente independentes e quase nunca – e, em todo caso, 
nunca inteiramente – o produto de uma busca consciente do 
ajustamento às expectativas da clientela, ou às sujeições da 
encomenda ou da demanda18 

 
  

 Não se deve esquecer que esse público alvo das obras é também o 

determinante dessas novas atribuições de significado: os editores, a crítica 

especializada, a academia: serão eles a atribuir legitimidade a outros 

escritores, ou ressuscitar outro que fora esquecido. Nenhum autor será sequer 

publicado se não estiver enquadrado dentro de alguma rede de influências que 

possa legitimá-lo. Logo, não se pode dizer ingenuamente que alguém foi 

―descoberto‖ sem que já estivesse dentro das regras do campo literário.  

 Parto desse ponto para analisar a questão da chamada ―marginalidade‖ 

literária e de como a dita ―imprensa alternativa‖ desempenha sua função dentro 

das características do campo literário. A questão suscita meu interesse por 

abordar aspectos relevantes dentro da proposição de meu projeto de 

doutoramento19 que trata da mudança de perspectiva da imprensa literária 

                                                        
17

 BOURDIEU, Op. Cit. P. 198 
18

 Idem, ibidem. P. 282 
19

 Pesquisa em desenvolvimento no com o nome provisório de A relação de Campos de 
Carvalho com a imprensa (1956-1978), sob a orientação de Cesar A.B. Guazzelli 
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brasileira, através da análise da trajetória de um autor específico :Walter 

Campos de Carvalho.  

 Meu recorte é relativo ao período em que publicou suas obras (de 1956 

– 1964) e o período posterior a 1968, em que teve uma remoçada participação 

dentro dessa imprensa, seja através de re-edições e críticas, seja como 

colaborador de jornais de destaque do período.  

 A questão aqui é apresentar uma pequena digressão teórica sobre como 

se deram as modificações dentro desse campo para detectar as possíveis 

razões de seu ressurgimento através do reconhecimento de certas 

características de suas obras, que passaram a satisfazer determinados critérios 

de aceitação no campo literário.   

 Antes de 1964, o campo literário dominante no Brasil estava engajado 

com a consolidação do Estado brasileiro e sua agenda desenvolvimentista. A 

literatura estava comprometida com alargar as fronteiras culturais do Brasil, 

valorizando o homem do interior e também a formação cultural das metrópoles 

que floresciam. Essa vinculação associava os homens das letras com esse 

comprometimento em transformar o Brasil num país mais rico e industrializado. 

 A literatura, engajada com o projeto desenvolvimentista, requisitava um 

comprometimento com visões determinadas sobre o que era ser de esquerda 

ou de direita, não havia opções dentro das regras estabelecidas do campo 

literário: Campos de Carvalho não se enquadrava, até então.  

 Surge aqui um interessante recorte no qual ressalto as diferenças da 

imprensa em dois momentos distintos: o que vai da publicação das principais 

obras de Campos de Carvalho até 1964; e o período que sucede a ascensão 

do governo militar. Nesses dois momentos, Campos de Carvalho aparece de 

forma distinta: antes de 64 sua presença na imprensa era limitada às 

referências literárias e em jornais de circulação reduzida; depois de 64 é 

reeditado e passa a ser comentado e analisado em críticas literárias e  

entrevistas em jornais e revistas de grande circulação, além de colaborar como 

colunista em publicações como Pasquim e O Estado de São Paulo. 

 Posso partir, assim, para os questionamentos vinculados ao primeiro 

período a que se propõe a análise dessa trajetória: o que a crítica literária dizia 

a respeito dos livros de Campos de Carvalho antes do ano de 1964? 

Aparentemente não viam em Campos de Carvalho uma literatura política. 
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Autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz faziam o 

que era chamado de literatura engajada e em geral estavam associados ao 

Partido Comunista. No contexto pré-64 as pretensões políticas e a literatura 

que abordava tais temas tinha um perfil bastante distinto daquele que vai surgir 

com a ascensão dos militares ao poder. 

O autor não escreve mais depois de 64, mas será ―ressuscitado‖ nesse 

novo momento da história. Essa data é o marco para uma nova perspectiva da 

literatura e outros setores da arte no Brasil. Contudo, será a partir de 1968 que 

essas modificações se cristalizarão em manifestações artísticas e na própria 

imprensa. Com o controle do Estado, todas essas manifestações serão 

cerceadas de modo que serão obrigadas a estabelecer mecanismos para se 

manifestar sem serem incomodadas pelos censores. Será um período difícil em 

que, apesar das dificuldades, florescerão manifestações artísticas de grande 

criatividade.  

 

O envelhecimento dos autores, das obras ou das escolas é 
coisa muito diferente do produto de um deslizamento mecânico 
para o passado: engendra-se no combate entre aqueles que 
marcaram época e que lutam para perdurar e aqueles que não 
podem marcar época por sua vez sem expulsar para o passado 
aqueles que têm interesse em deter o tempo, em eternizar o 
passado presente; entre os dominantes que pactuam com a 
continuidade, a identidade, a reprodução, e os dominados, os 
recém-chegados, que têm interesse na descontinuidade, na 
ruptura, na diferença, na revolução. 20 
 
 

 Esse rompimento com o passado nada mais é do que a manifestação 

dessa luta interna do campo literário que revela os conflitos latentes dentro das 

classes dominantes, pois nesse momento existe uma declarada disputa entre 

os intelectuais engajados e o autoritário governo que se autoproclama detentor 

do controle da produção dos bens simbólicos. ―(...) os agentes e as instituições 

empenhados no jogo são a uma só vez contemporâneos e temporalmente 

discordantes.‖21 

 

(...) se o campo tem uma história orientada e cumulativa, é que 
a intenção mesma de superação que define propriamente a 

                                                        
20

 BOURDIEU, Op. Cit. p. 181 
21

 Idem, ibidem, p. 182 
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vanguarda é ela própria o resultado de toda uma história e está 
inevitavelmente situada com relação ao que pretende superar, 
ou seja, com relação a todas as atividades de superação que 
passaram para a estrutura mesma do campo e para o espaço 
dos possíveis que ele impõe aos recém-chegados.22  

 

 Há referências à literatura de Campos de Carvalho como sendo 

―marginal‖ a partir de 1968. O que esse termo significa nesse momento? Há 

uma valoração aparentemente positiva nesse adjetivo, o que lhe atribui 

características que são desejáveis nesse momento. 

Estabelecer essas relações de valoração desse termo parece indicar um 

caminho de análise do que era a literatura que se ―enquadrava‖ dentro de um 

sistema de valores que deveria ser contestado. Portanto, não se ―enquadrar‖, 

estar ―à margem‖ parecia adquirir uma valoração positiva para esse grupo de 

intelectuais que se propunha a questionar o que estava acontecendo.  

Para Gonzaga, a marginalidade estava na incapacidade de adequação 

desses indivíduos ao cenário que se configurava. E, apesar de ser difícil 

delimitar o conceito,  é possível afirmar que, a partir de 1968 no Brasil, a 

―marginalidade‖ enquanto conceito estético é muito bem recebida pelos 

produtores dessa cultura que passava agora a questionar a produção 

tradicional: 

 

Incapaz de configurar o mundo de acordo com os modelos de 
pré-64, o produtor intelectual, oriundo da burguesia urbana, 
tem uma sensação de estranhamento e solidão. Começa a 
sentir-se à margem do processo histórico. Sua voz já não se 
imagina comandando as massas oprimidas. Trata-se de uma 
voz que ouve o próprio eco, pois o espaço político é o do 
silêncio. Não estamos em casa e somos órfãos. À corrosão de 
todos os valores, seguir-se-ia a corrosão da linguagem. Antes, 
ordenada, inocente, translúcida, nítida, correspondendo a um 
universo ainda facilmente racionalizável. Agora, destruída, 
fragmentada, opaca: o universo sem significado.23 

 

 

Pode-se ver nitidamente aqui o que Bourdieu menciona como a 

ascensão dessa ―marginalidade‖ : ―(...) o não sucesso é em si ambíguo, já que 

pode ser percebido seja como escolhido, seja como sofrido, e que os indícios 

                                                        
22

 Idem, ibidem, p. 274. 
23

 GONZAGA, Sergius. ―Literatura marginal‖. In: FERREIRA, João Francisco (coord.).op. cit. . p. 
145-146. 
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de reconhecimento dos pares, que separa os ‗artistas malditos‘ dos ‗artistas 

frustrados‘, são sempre incertos e ambíguos‖24; ou seja, reconhecer um autor 

como ―maldito‖ o reveste de uma aura de incompreensão, ou melhor, de 

compreensão para poucos. Atribui-lhe características distintivas, adequadas 

somente a alguns leitores selecionados.   

 É nesse momento que terá destaque a chamada ―imprensa alternativa‖, 

que trará à tona as manifestações que se opuserem às condições políticas 

vigentes.  

(...) a função dessa imprensa era realmente fazer uma 
alternativa. Alternativa não apenas de noticiário, mas de 
mercado, de postura, de organização acionária. E Aurélio 
Buarque de Holanda em seu Novo Dicionário consagrou a 
expressão ‗imprensa alternativa‘ como exemplo do termo 
‗alternativo‘25. 

 

 Nesse momento, essa era a possibilidade de manifestação quando os 

grandes jornais estavam alinhados com o regime. Em muitas vezes, não o 

apoiavam explicitamente, contudo, omitiam-se de emitir qualquer opinião 

contrária.  

E assim seria ―alternativa‖ a imprensa que tivesse uma circulação 

relativamente grande, com distribuição em bancas inclusive, e que contivesse 

algum tipo de resistência contracultural.26 Nesse momento, esse era o único 

meio no qual as disputas pelo acesso à produção cultural podiam ser 

visualizadas, já que a imprensa de grande circulação, a imprensa de ―massa‖, 

não disponibilizava esse confronto. Ser ―alternativo‖ ou ―marginal‖ nesse 

momento representava critérios para diferenciação desses indivíduos dentro do 

campo de produção de cultura. 

Ao analisar a crítica literária sob a perspectiva da história torna-se 

possível perceber as motivações que alteram as preferências de uma 

determinada época e as formas como as disputas dentro do campo do poder 

interferem nessas escolhas. Para o historiador, encarar a literatura como um 

reflexo dessas disputas é também apreender os conflitos que se delineavam no 

período.  

                                                        
24

 BOURDIEU. OP. Cit. 248 
25

 CHINEM, Rivaldo. Imprensa alternativa: jornalismo de oposição e inovação. São Paulo, 
Editora Ática, 1995, p. 30. 
26

 Idem, ibidem, p. 38 
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A famigerada anedota – o verivérbio em Guimarães Rosa 
 

Cláudia Lorena Vouto da Fonseca1 

UFPel   

 

Trabalhando as diversas formas do narrar, Guimarães Rosa publica 

vários livros de contos que, em princípio longos, chamados de novelas por 

alguns estudiosos2, acabam por adquirir um caráter mais sintético, digamos. De 

Sagarana à Tutaméia, notamos que seu contar passa por transformações no 

que diz respeito a esse aspecto, sem perder a unidade, que é visível em cada 

uma dessas obras, com exceção de Estas estórias, publicado postumamente.   

Analisamos a obra de Guimarães Rosa como contista, e pudemos 

constatar que há nela uma progressão no que tange a alguns aspectos, apesar 

de não haver mudanças naquilo que se refere à temática. No seu primeiro livro 

de contos, Sagarana, já se encontram, tanto o aproveitamento de temas 

regionais e arcaicos, quanto da linguagem que os representa, o mesmo de dá 

em Primeiras estórias e Tutaméia, respectivamente o segundo e terceiro livros 

de contos. Percebemos que formam uma trilogia, da qual apartamos a quarta 

reunião de contos, Estas estórias, pois esta não se constitui em um projeto 

definitivo do autor, o qual não pôde terminá-lo. Além disso, parece ser mais 

uma reunião de dispersos, que não se insere na linha de progressão que 

percebemos existir desde o primeiro até o terceiro livro. Porém, se 

identificamos semelhanças, podemos também destacar as diferenças entre 

eles.  

Sagarana aproxima-se mais da história de temática regional tradicional 

que os demais. Nela, os elementos que caracterizam a obra do autor estão 

mais explícitos, a forma é, digamos, mais convencional, não há tanto jogo 

quanto nos que o seguiram, embora seja evidente a elaboração da linguagem, 

que já nos possibilita o acesso aos elementos que Guimarães teve como 

essenciais em sua obra. Em Primeiras estórias, a elaboração da linguagem se 

faz mais explícita, há uma maior utilização das formas mistas de transmissão 

                                                        
1
 Doutora em Literatura Comparada pela UFRGS, Professora Adjunta do Centro de Letras e 

Comunicação da UFPel. Endereço eletrônico: bjk@uol.com.br 
2
 Como Paulo Ronái, por exemplo, no Prefácio a Primeiras estórias. 
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do discurso, com destaque para o discurso indireto livre, aqui largamente 

utilizado. O aproveitamento do discurso de outros gêneros - extraliterários, 

inclusive -, se faz presente, porém, a estrutura desses contos ainda está 

próxima do convencional. O grande destaque talvez seja a temática, pois ao 

trazer para essa obra, personagens representantes daqueles que estão fora 

dos padrões ditos normais, ou convencionais, estabelecidos pela sociedade, 

Rosa põe ―em cena‖ um mundo paralelo, além de arcaico. Essas personagens 

protagonizam uma obra que se revela, provavelmente, como a mais alegórica, 

e onde a exacerbação dos sentimentos/sentidos se faz presente de forma 

marcante. A busca da transcendência humana alcança um grau elevado, sendo 

quase uma moldura para os contos. Já em Tutaméia, percebemos uma 

radicalização dos experimentos com a linguagem. Guimarães mantém os 

temas, o espaço, e as personagens que a eles correspondem, bem como a 

linguagem que lhes é característica, porém, esses elementos se apresentam 

de forma quase cifrada. A constituição de um conceito de linguagem, em 

Guimarães Rosa, começa com Sagarana, evolui em Primeiras estórias e atinge 

seu auge em Tutaméia. 

O conto Famigerado faz parte das Primeiras estórias (1967), que 

Guimarães Rosa publica em 1962. Nele, a palavra treinada é fator 

determinante da supremacia de um indivíduo, ou mundo, sobre o outro. Do 

ponto de vista formal esta não apresenta tantas inovações, se a compararmos 

com o restante da obra rosiana, de maneira geral. Temos duas personagens 

principais, sendo que o protagonista, e narrador, é um homem culto, morador 

do interior, onde exerce a medicina, e seu antagonista, um jagunço temido 

pelos habitantes da região. O doutor, cujo nome e características pessoais 

ignoramos, é sujeito culto, cauteloso, e tem noção de suas limitações físicas 

em relação ao oponente. Em contrapartida, o jagunço, sendo um famigerado, 

tem nome e sobrenome, Damázio Siqueira, além de uma descrição bem mais 

detalhada. Baixo, porém altivo, encorpado, manhoso; desconfiado; rústico; 

―cara de nenhum amigo; avessado, estranhão, perverso brusco, catadura de 

canibal. Pequeno mas duro, grossudo, todo em tronco de árvore‖ (ROSA, 

1967).  

 Trata-se de uma narrativa em primeira pessoa, onde o narrador conta 

um fato inusitado, ocorrido com ele, em um passado provavelmente não muito 
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distante. É ambientado no sertão mineiro, e a ação, pelas indicações do texto, 

se dá no transcorrer de, no máximo, uma hora. O tempo é cronológico, se 

considerarmos exclusivamente a narração do evento, que é único, embora 

sejam duas as narrativas, na verdade. Na primeira delas, o narrador, que não é 

o ―famigerado‖ que dá título à história, o que à primeira vista poderia parecer, 

conta um causo a um interlocutor que não está explicitado. Na segunda, temos 

a história propriamente dita. O narrador não é o tradicional contador de 

histórias, o fato é contado a modo de anedota e façanha, pois é o ponto de 

vista do doutor. Este deixa transparecer uma certa vaidade por seus atributos 

e, sobretudo, pelo fato de pensar haver enganado aquele que aparentemente 

era mais forte. A narração começa mais ou menos como todos os contares, 

com o narrador situando a época e o local do acontecido: ―Foi de incerta feita – 

o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em 

casa, o arraial sendo de todo tranqüilo. Parou-me na porta o tropel. Cheguei à 

janela‖. (ROSA, 1967: 9)  

Já nesse ponto, a primeira subversão: implicitamente ele se exime da 

responsabilidade pela veracidade dos fatos que irá narrar. Sem precisão, 

subentende-se que não há garantias, ficando a critério do ouvinte acreditar ou 

não. Fica implícito, também, a partir da utilização que o narrador faz das 

palavras, que estamos diante de uma história contada e não de um relato; 

portanto, que um certo desconto àquilo que for dito deve ser dado. Além disso, 

ele parece conhecer algo a respeito da forma do conto, pois sabe que este é 

construído a partir de um evento único. Tudo se passou ―de incerta feita‖, e 

começa a ser contado tendo o narrador que recorrer à memória visual: ―Um 

grupo de cavaleiros. Isto é, vendo3 melhor: um cavaleiro rente, frente à minha 

porta, equiparado, exato; e, embolados, de banda, três homens a cavalo‖. 

(ROSA, 1967: 9)    

O recurso é bastante utilizado pelos contadores: autocorreção. O 

diferencial, aqui, é a expressão ―vendo melhor‖ que, aparentemente 

desnecessária, pois o emprego de ―isto é‖ já seria o bastante para que fosse 

efetuada a correção, presentifica e, ao mesmo tempo, faz com que o narrador 

se reporte ao momento e local do acontecido, descrevendo, assim, o que vê, 

                                                        
3
 Grifo nosso. 
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nesse passado. Ou seja, que o sujeito recém chegado diferia dos outros, 

embora fossem todos rudes. No instante mesmo em que olha para o grupo, o 

doutor verifica que o sujeito mal-encarado comanda não só os outros como a 

situação.  

Já no primeiro momento da ação, instaura-se uma espécie de conflito 

velado entre os dois homens, e um diálogo praticamente sem palavras, onde o 

que vale é a observação. Bastante nervoso, mas achando por bem não 

demonstrar, o médico estuda aquele que pressente como um oponente. Sua 

arma, nesse momento, é o olhar analítico. Podemos dizer que o mesmo faz o 

jagunço, que efetua o reconhecimento da topografia e, provavelmente, o do 

―homem de ciência‖. Entretanto, é o ponto de vista do doutor que temos, 

daquilo que ele experimenta em face do outro. Das suas reações e sentimentos 

tomamos conhecimento porque ele fala, é sua a voz narrativa. Em relação ao 

jagunço, ele nos chega mediado, sabemos de suas ações e o que aparenta 

sentir a partir da observação do doutor que, acostumado a diagnosticar, 

disseca o seu objeto de análise. Não são casuais as referências visuais nesse 

momento do texto. A título de ilustração, um apanhado delas: ―Sei o que é 

influência de fisionomia; mal me haviam olhado, nem olhassem para nada; tudo 

enxergara; via-se; carregara a celha; ínvios olhos; seria de ver-se; de notar-se‖ 

(ROSA, 1967: 9-10). Também são marcantes o uso do verbo no imperfeito e as 

palavras que denotam incerteza, indicando que são suposições e hipóteses o 

que se está fazendo: ―semelhavam; os três seriam seus prisioneiros; só podia 

ser um brabo sertanejo; via-se que passara a descansar na sela; decerto 

relaxava o corpo; talvez são-franciscano; podendo desfechar com algo, etc‖ 

(ROSA, 1967:  9-10).  

Observamos que a narrativa tem momentos bem distintos, tanto no que 

diz respeito à ação, quanto ao comportamento das personagens ou à utilização 

do vocabulário e dos sons. O foco muda continuamente, ora do olhar para a 

fala e audição, ora para impressões e sentimentos. O texto é construído a partir 

de descrições e de diálogos mas, sobretudo, de passos estudados, o que lhe 

dá um ritmo bem marcado e cria efeito de suspense. No que tange à ação e à 

situação de diálogo, pode-se dizer que há três momentos: um diálogo não-

verbal; um diálogo em que somente o jagunço fala e o doutor observa; o 

diálogo, em voz direta, entre os dois homens.  
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O primeiro desses momentos apresenta-se como uma situação dialógica 

não-verbal, nem o doutor, nem o jagunço falam, a comunicação é visual, se 

efetiva a partir da observação de ambas as partes, a única voz é a narrativa. 

Sabemos que o visitante, ao chegar, chama o médico à janela - ―oh-homem-oh‖ 

(ROSA, 1967: 9) – e o saúda, mas o vocativo está embutido no contexto 

narrativo, também mediado pelo narrador que não sabemos se - ou o quê - 

responde, pois não há registro de sua voz direta até o momento em que este 

convida o visitante a desmontar e entrar, o que aqui significa fazê-lo descer de 

sua posição superior. Porém, o visitante quer manter a distância. De qualquer 

forma, nesse primeiro momento, a voz direta do narrador também faz parte do 

discurso indireto. 

 
Convidei-o a desmontar, a entrar. Disse que não, conquanto os 
costumes. Conservava-se de chapéu. Via-se que passara a 
descansar na sela – decerto relaxava o corpo para dar-se mais 
à ingente tarefa de pensar. Perguntei: respondeu-me que não 
estava doente, nem vindo à receita ou consulta. (ROSA, 1967: 
10)4  

 
Após as primeiras impressões visuais, o doutor estuda a voz e a fala do 

estranho, numa tentativa de descobrir sobre sua procedência e um pouco mais 

a respeito do próprio sujeito, além de suas intenções. O narrador sente, desde 

o primeiro instante, que a situação que se apresenta é tensa, que o perigo é 

iminente, o que desencadeia o medo. Sente, também, que não pode 

demonstrá-lo. 

 

Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de 
temeroso. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse, também não 
adiantava. Com um pingo no í, êle me dissolvia. O mêdo é a 
extrema ignorância em momento muito agudo. O mêdo O. O 
mêdo me miava. (ROSA, 1967: 9) 

 

Sabendo que o temor advém do desconhecimento, do fato de não ter 

ciência de algo que é fundamental, o doutor procura organizar as idéias: ―Muito 

de macio, mentalmente, comecei a me organizar.‖ (ROSA, 1967: 10). Muito de 

macio, parece que o jagunço, mentalmente, também, organizou-se. E é ele 

quem fala primeiro, é o primeiro a romper a regra não estabelecida da batalha 

                                                        
4
 Grifos nossos. 
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não verbal, colocando em vantagem o oponente.  Porém, dependendo do 

ponto de vista que adotarmos, também poderíamos dizer que é o forasteiro que 

determina o fim das preliminares dessa guerra. Nesse caso, o domínio da 

situação é seu, assim como a vantagem. Ele ainda não disse a que veio, 

portanto seu desconhecimento, daquilo que lhe é vital, não o coloca em 

situação de desvantagem. É então que tem início o segundo momento de 

situação de diálogo, a partir da fala que indica o objetivo de sua vinda. O 

jagunço pode ser rude, famigerado matador, mas tem noção tanto de cortesia, 

quanto do respeito que ele crê ser devido a alguém que ele acredita ser-lhe 

hierarquicamente superior, um homem de ciência, um letrado. Assim, ensaia 

subir seu nível de linguagem, na tentativa de aproximar-se do doutor e, mesmo 

que não o saiba - embora intua -, concretizar a troca lingüística:  ―Eu vim 

preguntar a vosmecê uma opinião sua explicada...‖ (ROSA, 1967: 10). 

Paradoxalmente, no momento em que determina a mudança do tom e 

dos rumos do diálogo, demonstrando que está na liderança, também perde a 

vantagem conquistada, o que ele intui que acontecerá se pronunciar palavra, o 

que no entanto não pode evitar. Vendo-se exposto, fica inseguro e, temendo a 

humilhação, a derrota que a ignorância pode lhe ocasionar, tenta compensar, a 

partir daí, pela ameaça, que ele faz de forma velada, nas reticências e 

entrelinhas: ―Vosmecê é que não me conhece. Damázio, dos Siqueiras... Estou 

vindo da serra...‖ (ROSA, 1967: 10)  

Nesse segundo diálogo, pressupõe-se, pelas indicações do texto, que 

apenas Damázio fala ou, exterioriza seu discurso, pois o diálogo do médico é 

interior. Destaque-se que o diálogo não verbal não é exclusivo do primeiro 

momento, mas continua no segundo, paralelo ao diálogo verbal, porém quase 

desaparecendo no terceiro. Ao mesmo tempo em que debate consigo mesmo, 

o doutor mantém-se na observação, esperando, tomando ciência da situação, 

aguardando o momento em que falar talvez seja mais seguro. Da sua análise, 

traça o perfil do jagunço, investigando minuciosamente sua fisionomia, seus 

trejeitos, as mínimas alterações de sua expressão. Formula hipóteses, lamenta 

que o visitante não tenha aceitado suas cortesias de anfitrião, que não tenha 

entrado para um café, avaliando, ainda, o poder de sua artilharia, admirando-

lhe o capricho e o zelo que dispensa aos seus ―instrumentos de trabalho‖. No 

entanto, independente da precisão de seu olhar cirúrgico, não pode evitar o 
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medo e o susto ao constatar que tinha motivos para tal, quando o 

desconhecido se apresenta. Na seqüência, o doutor se mantém calado, 

enquanto o outro ―redige o seu monologar‖, outra indicação de que apenas 

Damázio manifesta-se em voz direta. O narrador escuta do jagunço que este 

está ―à revelia‖ com um tal moço do governo, surgido na Serra, local em que 

vive, ouve também outras coisas sem propósito ou interesse para o ouvinte, 

segue fazendo rodeios, até que, de sopetão, diz a que veio.   

 

O que frouxo falava: de outras, diversas pessoas e coisas, da 
Serra, do São Ão, travados assuntos, inseqüentes, como 
dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de 
entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e 
silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, 
êle enigmava. E, pá: -Vosmecê agora me faça a boa obra de 
querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmigerado... faz-
me-gerado...falmis-geraldo...familhas-gerado...? (ROSA, 
1967: 11)5   

 

A fala do jagunço, mais uma vez, estabelece a mudança de rumo da 

narrativa. Instaura-se o terceiro e último momento, ou diálogo: aquele em que 

ambos os protagonistas falam, em voz direta, relegando a um segundo plano a 

observação e o discurso interior, que no entanto não cessam. Porém, esse 

diálogo só terá início com a ―permissão‖ de Damázio, o qual, depois de 

formular a questão, impede que o doutor forneça a resposta de imediato. Ele 

ainda quer acrescentar algumas explicações e ameaças veladas. Retardando a 

palavra do outro, o famigerado prolonga o seu próprio domínio sobre a situação 

e a angústia de seu oponente. A forma como age o visitante faz com que o 

narrador tome um ―outro e vertiginoso susto‖ pois o leva a desconfiar que o 

malfeitor ali esteja para exigir-lhe uma satisfação, já que alguém poderia ter 

feito intriga a seu respeito, atribuindo-lhe a autoria de alguma palavra de ofensa 

ao homem que se encontrava diante dele. Mas, depois de informar que tinha 

feito longa viagem a fim de ter com o doutor, justifica o fato de ter vindo 

procurá-lo, especificamente.  

Lá, e por êstes meios de caminho, tem nenhum ninguém 
ciente, nem têm o legítimo – o livro que aprende as palavras... 
É gente pra informação torta, por se fingirem de menos 
ignorantes... Só se o padre, no São Ão, capaz, mas com 

                                                        
5
 Grifo nosso. 
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padres não me dou: eles logo engambelam [...] (ROSA, 1967: 
11)   

 

Interessante é que o dicionário, para o famigerado e iletrado Damázio, é 

o livro que aprende as palavras, e não o que ensina ou informa o sentido delas. 

Tal forma de se expressar favorece a ambigüidade, criando um jogo de 

significados com a palavra aprender e aquelas às quais remete: apreender e 

prender. Sua manifestação indica, também, que ele tem respeito pelo saber 

científico, sua exatidão, ao mesmo tempo em que faz uma crítica aos padres e 

à sua retórica que, segundo seu ponto de vista, é a arte de enganar. O discurso 

do jagunço deixa implícita, ainda, uma ameaça velada, sugerida pelas 

reticências que se seguem ao vocábulo ―engambelam‖. É um aviso que ele faz 

ao doutor, antes de conceder sua permissão para que este responda a questão 

que formulou. Esse, ainda assustado, agora com medo da reação do sujeito à 

resposta, que ele evita dar, tenta ganhar tempo, repetindo a questão. Porém, 

Damázio, já demonstrando impaciência, repete e torna a repetir a palavra, a 

―voz fora de foco‖ (ROSA, 1967: 12). O mesmo não se dá com o médico que, 

tendo que ―descobrir a cara‖ (ROSA, 1967: 12), tira o foco dele próprio e o 

coloca na palavra. A voz ―bem focada‖ é a estratégia que utiliza. O vocábulo 

famigerado6 é o único destacado em negrito no texto. Repetido a cada começo 

de frase do médico, configura-se em um leitmotiv da narrativa, além de torná-lo 

o centro de interesse nesse momento da ação. Em relação ao leitor, este 

também tem sua atenção voltada para a palavra, a atração é visual - além de 

sonora -, seu olhar converge para ela, a cada repetição. Porém, se o doutor 

coloca o foco na palavra, desvia-o de seu significado que, enfim, concede, 

optando por fazê-lo de maneira a destacar a distância cultural existente entre 

ele e o jagunço. Com o intuito de demonstrar superioridade e desarmar o 

adversário, destila erudição: ―Famigerado é inóxio, é ‗célebre‘, ‗notório‘, 

‗notável‘...‖ (ROSA, 1967: 12) 

                                                        
6
 Famigerado, do latim famigeratus ("famoso, célebre, renomado"). Na origem, embora se 

referisse tanto à boa quanto à má fama, tinha uma conotação predominantemente positiva. 
Com o tempo, entretanto, passou a ser aplicado apenas com a intenção de criticar. 
http://educaterra.terra.com.br/sualingua/02/02_subindo.htm . Segundo o dicionário Aurélio: 
famigerado – adj. que tem fama; célebre; muito notável.  fama – s.f. renome; voz pública; 
celebridade; reputação; notícia; glória.  Note-se que nenhuma das definições encontradas 
desfaz a ambigüidade do termo. 

http://educaterra.terra.com.br/sualingua/02/02_subindo.htm
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A manobra produz o efeito desejado: o jagunço, impressionado, não 

compreende o que diz o médico. Diminuído, não mais intima nem rege a 

situação. No entanto, mantém-se firme em seu propósito de obter resposta à 

questão que o inquieta: ―Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não 

entender. Mais me diga: é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? 

Farsância? Nome de ofensa?‖ (ROSA, 1967: 12) 

Constatando que está em vantagem, o douto continua o desfile de 

vocabulário e com o jogo de dizer não dizendo: ―Vilta nenhuma, nenhum 

doesto. São expressões neutras, de outros usos...‖ (ROSA, 1967: 12) 

O famigerado matador reconhece-se vencido pelo poder da palavra e da 

ciência.  Demonstrando humildade, pede ao médico que lhe conceda o 

significado da palavra ―em fala de pobre, linguagem de em dia-da-semana‖. Tal 

pedido equivale a solicitar que o outro desça, temporariamente, alguns degraus 

na escala social, para que dele se torne mais próximo. Intuitivamente, o 

jagunço sabe que existem níveis de linguagem, e que a troca lingüística entre 

membros que não pertençam a uma mesma comunidade só se efetiva se estes 

tentarem uma aproximação entre seus níveis. Ou seja, para ele existe uma fala 

de pobre e uma fala de rico; uma linguagem de ―em dia-da-semana‖ e uma 

linguagem de domingo. Estas, segundo seu ponto de vista, seriam linguagens 

diferentes, sendo que a de pobre seria utilizada para a comunicação, 

exclusivamente. Já a de rico, mais ornamentada, serviria para ostentação, para 

se fazer bonito, como quem veste a melhor roupa para ir à missa e passear no 

domingo.  

No que diz respeito a esse aspecto será sempre mais fácil descer, já 

que o letrado tem o conhecimento da língua em seus diversos níveis, o que 

não ocorre com o iletrado. Na situação da narrativa, sobretudo, isso poderia 

acontecer, caso o doutor assim o desejasse, pois, pelo fato de viver no interior, 

já domina as peculiaridades vocabulares da região. Mas isso ele faria somente 

se a troca lhe fosse conveniente, o que não é o caso. Então, sabendo que o 

jagunço quer o significado da palavra em linguagem coloquial, no sentido que 

esta adquiriu pelo uso - o que seria desastroso -, opta por lhe fornecer o 

sentido erudito. Tendo sido incapaz de se fazer compreender, joga com esses 

sentidos e significados e, por garantia, para encerrar a questão, acrescenta: 

―Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora 
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destas era ser famigerado – bem famigerado, o mais que pudesse!...‖ (ROSA, 

1967: 12).  

Trata-se do golpe final no oponente que, relaxado, satisfaz as 

testemunhas ―subindo em si‖ (ROSA, 1967: 12), novamente. Chega-se, 

sorridente, aceita um copo d‘água, promete aceitar a hospitalidade do médico 

em uma outra ocasião, e se vai, louvando os predicados intelectuais do doutor: 

―Não há como que as grandezas machas duma pessoa instruída!‖ (ROSA, 

1967: 13). 

Em relação ao comportamento das personagens, observamos que 

Damázio não é tão ingênuo quanto talvez pareça: intuindo que a palavra que 

lhe foi dirigida pode ser ofensiva, sabe que não será à base de força bruta que 

irá obter a informação que necessita, afinal está lidando com a ciência e deverá 

aproximar-se o mais possível da civilidade. O jagunço está pisando em um 

terreno que lhe é pouco habitual, o diálogo verbal, a troca lingüística com 

alguém que, de uma certa forma, é superior hierarquicamente a ele, e em cujo 

mundo ele não rege nada. Já o médico adquiriu uma linguagem mista: em 

alguns momentos de seu discurso interior, percebemos expressões mais 

próximas do falar da gente do sertão, denotando que assimilou hábitos e 

modos de dizer locais. É provável que tal fato tenha se acentuado com o 

decorrer do tempo de permanência no exercício da profissão, o que se verifica 

no seu contar. No entanto, à época do evento narrado, ele já demonstra 

possuir um certo conhecimento do linguajar local. No entanto, o doutor ainda é 

um estrangeiro, as leis do sertão ele não absorve, comportando-se - e 

defendendo-se - a partir do diagnóstico que faz das situações que se 

apresentam a ele e das pessoas com quem tem contato. Ainda que tenha o 

conhecimento da região, utiliza algumas expressões da língua, mas não os 

códigos. Em face do perigo representado pelo desconhecido, procura não 

demonstrar medo, como se diante de um animal selvagem, até tomar ciência 

da situação e poder fazer uso da arma que possui: a palavra.  

O medo é uma constante no comportamento do narrador. Por medo, ele 

se curva ante a fama e o currículo do jagunço, ante a força física. Por respeito, 

o jagunço se curva diante da ciência e da sabedoria representada pelo doutor. 

Este escapa da situação embaraçosa e do perigo, sem ser necessário mentir, 

pelo excesso de erudição, pois possui aquilo a que poucas pessoas têm 
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acesso naquele meio, o conhecimento do sentido denotativo da palavra 

famigerado. A língua é viva, e transformando-se, novos significados são 

acrescentados às palavras, os quais, pelo uso, acabam dicionarizados. Por 

ironia, às vezes o novo sentido é eleito como único, caso da palavra 

famigerado, cujo sentido adquirido, popularizado, é o que parece solicitar o 

jagunço, embora diga que quer o ―verivérbio‖. E é justamente o sentido original 

que o doutor lhe oferece, o contrário do que imaginava o visitante: o sentido 

―eruditizado‖ do vocábulo. O logro se dá por uma inversão e, logrando o 

jagunço, tenta lograr também o leitor; creditando a anedota a uma outra causa, 

cria um desdobramento desta. Essa não percepção cria a ambigüidade e nos 

faz adentrar o território da terceira margem, ―lugar da insegurança, da 

instabilidade, da imprevisibilidade e do não pragmatismo, mas também o da 

fruição e do gozo‖ (DUARTE, 2001: 104).  

Reforçando esse aspecto, um outro efeito inverso pode-se dizer que 

ocorre em relação à adesão do leitor às personagens. Aparentemente, apesar 

de o doutor ser o dono da história, tendo também se mostrado mais inteligente, 

―logrando‖ o outro, o famigerado é a personagem que se impõe, o que justifica 

o título do conto. O nome dessa personagem a princípio assemelha-se a uma 

ironia: o matador chama-se Damázio, que sugere delicadeza, galanteria, já que 

remete ao vocábulo dama, além de amásio. Na verdade, seu sentido real 

acorda mais com o perfil do jagunço fornecido pelo narrador: vem do grego, e 

significa domar, dominar.7 A enganosa etimologia do vocábulo acaba por tornar 

mais simpática a personagem. Portanto, ao mesmo tempo em que destaca o 

perfil de matador do jagunço, o narrador não consegue evitar que este se 

mostre, por que não, mais cativante, apresentando-se em sua fragilidade e 

humildade, ou seja, humanidade, apesar de seu aspecto, de sua chegada 

teatral e das ameaças que sugere nas entrelinhas e reticências. O responsável 

por esse efeito é o próprio narrador, o qual, além de informar que o jagunço 

serenara com a idade, contribuindo para a sua humanização, permite-lhe a fala 

em voz direta. A linguagem estabelece um processo de humanização do 

famigerado, percebida em sua voz direta, é sua linguagem que o humaniza. 

Esse foi, provavelmente, o maior erro do doutor, que ele reconhece, quando 

                                                        
7
 http://www.anzwers.org/free/nomes/ 

http://www.anzwers.org/free/nomes/
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traz o discurso do famigerado para o interior do seu próprio discurso, tarde 

demais, porém. Se houvesse lhe intermediado a fala, não haveria sido 

derrotado, no fim das contas. É um novo e inesperado desdobramento da 

narrativa: o doutor é que acaba servindo de motivo de anedota, não para o 

jagunço, que não tem como tomar conhecimento dessa reviravolta, mas para 

aquele que está do lado de fora: o leitor. São três engodos, por fim: o do 

narrador sobre o jagunço; o do autor sobre o leitor - ou uma parcela de leitores 

-; e o do jagunço – a partir da adesão do leitor - sobre o narrador. É uma outra 

espécie de derrota a que sofre o narrador. O famigerado acaba por sobrepujá-

lo não na segunda narrativa – a da ação propriamente dita – mas na primeira, a 

do narrador ao interlocutor indeterminado. Damázio como que salta para fora 

da segunda narrativa, percebendo o descuido do adversário, e vem vencê-lo no 

interior da primeira, a qual ele invade.  

 Sendo uma atualização das formas populares de contar, é de se 

esperar que traga uma ―moral implícita‖. Se podemos assim chamar, no conto 

em questão teríamos não uma moral, mas duas: a primeira delas, 

considerando o golpe final do jagunço, poderia ser: ―Jamais subestime um 

inimigo poderoso e inteligente‖. A segunda, está em considerarmos a questão 

da força bruta x instrução ou, mais precisamente, o desconhecer, forma mais 

abrangente de ignorância. Na atualização da forma popular, em Famigerado, o 

autor privilegia, os recursos estilísticos, sobretudo; as subversões à norma do 

contar; o aproveitamento da linguagem regional, sendo a questão da 

impossibilidade de troca lingüística, resolvida pelo fato de o narrador, homem 

letrado, viver no interior.  

As formas de citação do discurso no conto são, de certa forma, as mais 

tradicionais. Há predominância do discurso indireto analisador da expressão, 

forma recorrente na prosa rosiana. Contudo, encontramos a forma indireta mais 

tradicional, além do discurso direto, tanto o convencional quanto aquele em que 

este se apresenta emergindo da forma indireta. Cabe salientar que, no caso da 

fala do jagunço, mesmo que o narrador tenha optado por lhe conceder voz 

direta, trata-se de uma história contada. Logo, o ponto de vista ainda é o do 

narrador, que cita o discurso do outro, supõe-se, da forma mais fiel possível, 

mas a mais adequada para a sua versão da história, pois tudo deve convergir 

para a concretização do efeito de humor, a anedota.   
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A polêmica velada marca os rumos da narrativa. Há uma espécie de 

diálogo que se estabelece entre o silêncio do doutor, associado a seu discurso 

interior, e a voz do jagunço. O não-dito, no Famigerado, não é apenas 

significativo, mas determinante, embora outros signos adquiram valor 

considerável, pois que a comunicação se efetiva, e muito, via gestos, 

expressões faciais, atitudes e olhares – inclusive o não-olhar. Podemos dizer 

que o narrador cita o próprio discurso. Sua fala, que são as indagações iniciais 

ao jagunço, bem como a resposta deste, aparecem no interior do discurso 

indireto. O narrador opta por não citar essas questões em voz direta, 

fornecendo ao interlocutor apenas a resposta. Constatamos que se trata de 

uma narrativa plurilíngüe, mesmo que de forma sutil. Introduzido via discurso 

das personagens, o plurilingüismo se caracteriza por configurar, antes, um 

caso de bilingüismo, pois não mais de duas línguas estão representadas. Há 

efeito paródico, já que o narrador cita o discurso do jagunço destacando sua 

―fala errada‖, contrapondo-a a sua própria erudição. Contudo não é em grau 

acentuado que esse efeito se apresenta, tanto quanto não o é se 

considerarmos a sua introdução via prosa humorística, também aqui 

identificada. Via gêneros intercalados, notamos que a ocorrência do 

plurilinguismo se dá pelo aproveitamento das formas populares, sobretudo dos 

gêneros orais, com destaque para a atualização do chiste, da anedota.    

As Primeiras estórias foram publicadas alguns anos antes de Tutaméia – 

e de seu primeiro prefácio. No entanto já podemos perceber que no que se 

refere às questões do humor e da anedota, estes se fazem presentes tanto 

nessa narrativa quanto nas outras que formam o volume. Constante na obra de 

Guimarães Rosa, o humor é certamente a característica mais marcante do 

conto que analisamos, associado à ironia que, segundo Lélia Parreira Duarte, 

são parentes próximos, mas se diferenciam na medida em que o humor ―não 

pretende sugerir correções e apresentar novos sentidos‖ (DUARTE, 2001: 

106), como a ironia, mas antes ―prefere a infração que ordena o caos pelo 

absurdo, regendo-se pela poesia‖ (DUARTE, 2001: 106).  Ainda de acordo com 

a autora, 

 

a presença de uma terceira margem e a leveza do humor foram 
inovações que marcaram, desde o início, a obra de Guimarães 
Rosa, que tem como uma de suas principais características a 
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exploração das potencialidades do discurso e o 
desenvolvimento da consciência da ficcionalidade do texto 
literário. (DUARTE, 2001: 99)  

 
 

Vladimir Propp (1992), tratando das manifestações do cômico, nos diz 

que é preciso estabelecer a sua especificidade, portanto, cada caso deve ser 

considerado isoladamente. Tecendo considerações sobre a atitude negativa 

em relação ao cômico, manifesta pelos idealistas do século XIX, que o viam 

como algo baixo, associado à matéria, ao corpo, em oposição e contradição ao 

belo e ao sublime, o autor chega ao comentário da teoria dos dois aspectos do 

cômico, informando que esta divide o cômico em dois pólos opostos: a 

comicidade de ordem superior e a de ordem inferior, sendo que as definições 

para este último são sempre insatisfatórias. Já Mikhail Bakhtin vê a paródia 

como rebaixamento, em seu estudo da obra de Rabelais (2002c), no qual 

informa que este recorre às fontes populares, destacando o grotesco. 

Evidentemente, o teórico russo considera o riso, e a cultura popular da praça 

pública e critica aqueles que não o fazem, sobretudo os mesmos idealistas 

alemães a que se refere Propp, salientando que na Idade Média, o riso tinha 

importância considerável. Porém, o autor certamente não teve acesso à obra 

de Guimarães Rosa, onde se faz evidente que esse rebaixamento não produz 

um efeito grotesco, mas antes um efeito reverso, obtido pelo seu trabalho com 

a linguagem, mais especificamente pela poesia contida nessa linguagem. Se 

fossemos considerar apenas os temas, o humor, as personagens e as 

situações, constataríamos que estes poderiam remeter ao grotesco. Não é o 

que ocorre: na obra rosiana o grotesco, transfigurado pela linguagem é elevado 

à categoria do sublime8, promovendo, mesmo, uma exacerbação do sublime. 

Os loucos, as crianças, os miseráveis, transcendem a sua condição e são 

elevados à categoria de seres mais que especiais, pois que não estão 

comprometidos com as normas, sujeitos às convenções. São, portanto, livres 

para receber, fruir a vida em sua plenitude, que é o que todos em seu íntimo 

almejam.            

Guimarães Rosa afirma que ―não é o chiste rasa coisa ordinária; tanto 

seja porque escancha os planos da lógica, propondo-nos realidade superior e 

                                                        
8
 Adotamos a acepção de Longino (1997).   
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dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento‖ (ROSA, 1985: 7). 

André Jolles (1976), quando se refere a essa forma9, diz que ―não existe época 

nem lugar, provavelmente, onde o chiste não se encontre na existência e na 

consciência, na vida e na literatura‖ (JOLLES, 1976: 205). Diz ainda que, ―em 

certas épocas, o chiste ganha formas e gêneros artísticos de nível mais 

elevado, ao passo que, em outras épocas, tem de contentar-se em ser popular, 

na acepção mais lata do termo‖. (JOLLES, 1976: .205) 

 Ao mesmo tempo proposta de jogo, charada e anedota, disfarçados sob 

o tecido narrativo, Famigerado é um dos contos mais populares das Primeiras 

estórias, muito embora não seja objeto de tantas análises quanto seria de se 

supor, o que talvez se deva à questão da anedota, já que esta se assemelharia 

a um fósforo, sem serventia uma vez riscado, como nos diz o próprio autor, no 

primeiro prefácio de Tutaméia. Porém, isso seria pouco provável, nesse caso, 

pois o autor acrescenta que a anedota ―sirva talvez ainda a outro emprêgo a já 

usada, qual mão de indução, ou por exemplo instrumento de análise, nos tratos 

da poesia e da transcendência‖ (ROSA, 1985: 7). 

Da mesma opinião é Lélia Parreira Duarte:  

 

Para o humor as soluções nunca estão esgotadas, existindo 
sempre a possibilidade do júbilo de uma nova descoberta; é 
assim que essa estratégia discursiva luta contra a estupidez e 
contra a força dos poderosos ou da natureza, habilitando o ser 
humano a conviver com sua fragilidade, sua impotência e o 
inexorável destino da morte, e tornando-o ao mesmo tempo 
mais capaz de perceber as manobras ideológicas. (DUARTE, 
2001: 106)  

 

 Talvez possamos, então, atribuir às particularidades de sua construção, 

a seus aspectos formais que, aparentemente, não dariam margem à 

decifração, a pouca ocorrência de estudos centrados nessa narrativa. De 

qualquer forma, suscitou uma interessante versão para o cinema, um curta 

metragem, dirigido por Aluízio Salles Júnior, no ano de 1991, numa 

transposição praticamente literal da obra de Guimarães Rosa, tendo Saulo 

Laranjeira, como o doutor, e Maurício do Valle, na pele do jagunço.  

 
 

                                                        
9
 André Jolles afirma que o chiste, bem como o conto, são formas simples. 
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Pistas que despistam. Quem critica Tutameia? 
Cid Ottoni Bylaardt 

UFC 
 

 

 Por que se escreve crítica literária? É possível fazer essa pergunta, e 

responder a ela, fora de um pensamento racionalista-iluminista? Que saber é 

esse que alguns chamam ciência e que tem a pretensão não apenas de 

explicar a literatura, como também de atribuir-lhe um valor que oscila entre os 

polos do ótimo e do péssimo?  

Com que autoridade um Romero deprecia a escritura do gago Machado 

transferindo a ela o determinismo da disfemia do autor? Que saber torna lícito a 

Massaud dizer que num conto sobre o javanês beber cerveja é falha no plano 

de ação, ou lhe garante o direito de denunciar o final de O Guarani como 

romanticamente inconsistente, incorreto mesmo? Que sistema crítico permite a 

Candido dizer que universal é sempre melhor do que local quando ele mesmo 

em determinado momento confunde sua dicotomia dialética e se desdiz 

afirmando que Sagarana ―nasceu  universal pelo alcance e pela coesão da 

fatura‖ (DANTAS, 2002:186), quando num momento anterior havia afirmado 

exatamente o contrário, que as obras anteriores a Grande sertão, o que inclui 

Sagarana, careciam de transcendência do regional? Teria o olhar do crítico 

propiciado à obra elevar-se de posto? 

O orgulho do crítico literário parece ser atribuir a sua atividade o estatuto 

de ciência, o que se poderia compreender se o atributo pudesse ser associado 

com alguma humildade a uma atitude fatigante, porém grosseira, falível, frágil. 

Não obstante, em nossa perspectiva iluminista, ser ciência é ser inquestionável 

e definitiva, é receber um sinal positivo dentro do sistema binário, o qual 

justifica placas imodestas em departamentos: ―Ciência da Literatura‖, com todo 

seu aparato de organização e métodos.  

A asserção é definitiva, sólida, irreparável: ―Isso é científico‖. Críticos 

dificilmente em alguma circunstância praticam palinódia ou palimpsesto? Em 

crítica literária, páginas não são rasgadas, e nessa estrada real continuaremos 
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a ser ― até quando? ― um galho menor de um certo arbusto de tal jardim das 

musas logocêntrico. Negro jardim onde verdades soam e o mal da vida em 

ecos não se dispersa. 

Quem faz essas considerações inquietas é alguém que já publicou mais 

de uma centena de textos sobre literatura, em parte por exigência de um 

sistema todo-poderoso que quantifica o saber do professor universitário, 

embora pouco o qualifique. Todas essas publicações, entretanto, não 

redundam em segurança quanto à abordagem do texto literário, e confiança 

quanto ao papel do crítico. 

Seria o crítico realmente um leitor privilegiado? Se refletirmos sobre a 

palavra privilégio, procuraremos saber em que circunstância ela pode ser 

utilizada para relacionar o crítico ao chamado leitor comum. Não se pode 

atribuir ao crítico uma sensibilidade à arte maior do que qualquer outra pessoa, 

nem capacidade especial de se emocionar diante da utilização artística da 

linguagem, nem mesmo de buscar no exterior do texto literário uma explicação, 

visto que o sociólogo, o psicanalista, o historiador, o antropólogo, o militante 

marxista, e até mesmo o biólogo e o químico podem fazê-lo com mais 

competência do que o crítico ou teórico da literatura, conforme o tema objeto 

da explicação. Resta então, possivelmente, um saber duvidoso que tem que 

ser magnificado para justificar a atribuição de um título de doutor a quem lida 

com o inútil, e evidentemente os títulos é que movem as vaidades e as verbas 

nos meios universitários.  

Que saber é esse, afinal? 

Para Heidegger, a obra de arte dispensa o saber. Sua verdade reside na 

profundeza intranquilizante que se transforma em negócio de arte quando se 

aproximam o perito e o habitual: ―A salvaguarda da obra é, enquanto saber, a 

própria existência no abismo de intranquilidade da verdade que acontece na 

obra.‖ (HEIDEGGER:54). 

Numa das mais belas reflexões sobre a arte que o pensamento 

ocidental resistente à barreira metafísica produziu no século XX, Heidegger, em 

A origem da obra de arte, afirma que o saber da arte, ―enquanto querer, não 

arranca a obra de seu estar-em-si, não a arrasta para o âmbito da mera 

vivência e não a rebaixa ao papel de um estimulante de vivências‖ 

(HEIDEGGER, 2008:54)... ―Em absoluto, o saber no modo da salvaguarda 
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nada tem a ver com aquele conhecimento do erudito que saboreia o aspecto 

formal da obra, as suas qualidades e encantos‖ (HEIDEGGER:55). 

Ainda segundo o pensador, ―uma obra só é real como obra na medida 

em que nos livramos de nosso próprio sistema de hábitos e entramos no que é 

aberto pela obra, para assim trazermos a nossa essência a persistir na verdade 

do ente‖. A existência da verdade na obra é um ―instaurar como oferecer, 

instaurar como fundar e instaurar como começar‖. ―A verdade, que se abre na 

obra, nunca é atestável nem deduzível a partir do que até então havia‖ 

(HEIDEGGER, 2008:60). Heidegger, portanto, desvincula a arte dos saberes 

organizados e preexistentes à obra. Do ponto de vista de linguagem, arte é 

arte; ciência é ciência. 

A lupa redutora da crítica afasta a arte. Como agir no infinito? Consoante 

Maurice Blanchot, só compreendemos a literatura depreciando-a, uma vez que 

a abordagem crítica é em geral ordenadora e demonstrativa:  

 
Se a reflexão imponente se aproxima da literatura, esta se 
torna uma força cáustica, capaz de destruir o que nela e na 
reflexão se poderia impor. Se a reflexão se afasta, então a 
literatura volta a ser, com efeito, algo importante, essencial, 
mais importante do que a filosofia, a religião e a vida do mundo 
que ela abarca. (BLANCHOT, 1997:292-293). 
 

Segundo Roland Barthes, ―todas as ciências estão presentes no 

monumento literário‖ (BARTHES, 2002:18). Entretanto, os saberes não se 

fixam no texto de arte; estão sempre a girar, o que torna boa parte das vezes 

inútil o trabalho de demonstração e fixação empreendido pelos críticos. Ao final 

de sua ―Leçon‖, Barthes sugere uma atitude de aproximação ao discurso 

literário, seja pelo ensino da literatura ou, por extensão , pela crítica, que ele 

denomina Sapientia: ―nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de 

sabedoria, e o máximo de sabor possível‖ (BARTHES, 2002:47).  

Foucault parece ter uma impressão favorável da crítica mais recente, 

que tenderia, segundo ele, a produzir uma espécie de texto híbrido de uma 

atitude demonstrável e explícita sobre o texto literário e ao mesmo tempo 

tornar-se um ato de escrita literária, um segundo texto que se aproximaria da 

linguagem primeira, ou seja, uma linguagem também artística. Talvez essa seja 

uma saída para o excesso de ciência que parece ter tomado conta da crítica 

desde sempre, plena de demonstrações, explicações e determinações. Quanto 
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à crítica demonstrativa, Foucault não vê nela uma metalinguagem, uma vez 

que a literatura é a suspensão do código linguístico, enquanto a linguagem que 

se diz científica é conformidade ao código. Nesse caso, não teríamos um 

código falando do mesmo código. 

E Tutameia? Como podemos situar os olhares sobre essa escrita 

singular nesse contexto? Em afirmação verbal supostamente presenciada por 

um só e escrita e reescrita como se a própria pessoa física do autor a tivesse 

feito, supondo que tivesse autoridade para isso, lê-se: ― ― Senão eles 

achavam tudo fácil‖ (ROSA, 2001:16). Ante a perplexidade deles, ergue-se 

esse texto que nos assombra, que já foi taxado de involução e regressão, que 

durante décadas afastou os olhares dos que veem na obra literária rosiana um 

sistema em que transitam o poder, a política, as determinações sociais, ao lado 

do amor e da magia, seu regionalismo e universalismo intrincados, e não raro 

uma linguagem ―instrumentalista‖, ―experimentalista‖, nomes horríveis para 

designar precariamente a magia e o fascínio de um código sempre classificado, 

desmontado, hierarquizado. 

Tutameia, entretanto, parece ter-se esquivado da ―grande‖ crítica, quiçá 

excessivamente grande para ocupar-se de coisas tão miúdas em sua infinitude. 

Percebemos, pelas pesquisas feitas no oráculo do século XXI, a internet, 

que na última década Tutameia tem sido alvo das reflexões de jovens críticos 

universitários, muito mais em dissertações de mestrado do que em teses de 

doutorado, segundo o dedo oracular, a apontar para direções incertas. Deve-se 

isso ao fato de que esses jovens têm menos medo de errar, por estarem 

menos contaminados de um saber crítico engessador? Ou seria simplesmente 

o que lhes restou da obra de Rosa, salva misteriosamente da sanha explicativa 

que assolou Sagarana e Grande Sertão? Essa é a punição que sofrem as 

grandes obras, por serem grandes: montanhas, pilhas de críticas, desmontes, 

explicações, verdades sobre verdades. Faz lembrar o Quintana: o que é 

preciso ler para conhecer Shakespeare? 

Tutameia é escritura, tematicamente, organicamente. Como ler esse 

texto sem penetrar nos meandros da tessitura escritural, no incômodo das 

provocações aos olhares presumidamente pacificadores sobre esses pequenos 

textos mais do que singulares? Essas terceiras estórias que não tiveram 

segundas parecem construir-se sobre pistas que despistam os críticos, os 
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quais tentam desesperadamente ajustar os nasóculos para examinar o 

lepidóptero, que afinal escapa esvoaçante pelas frestas da janela do 

enquadramento.  

Num texto em que toda ordem se desordena, a começar pela ordem 

alfabética dos títulos, buscamos alguns fragmentos de pistas que despistam, 

que advertem, que desafiam a capacidade enquadradora dos críticos, que 

desorientam sua pretensão explicadora. 

Já nos prefácios (que prefaciam esses prefácios?), que se repetem 

numa diversidade impressionante, as considerações sobre a singularidade do 

ato de escrever constituem a tônica dominante. No primeiro, o enunciador já 

avisa: ―A estória não quer ser história. A estória, em rigor, quer ser contra a 

História‖ (ROSA, 2001:29). A curiosa gradação dos ―gêneros‖ (estória-história-

História) parece denunciar a recusa do sistema binário, e preservar sua 

excentricidade. E ao falar do humor na literatura, o prefaciador, na contramão 

do pensamento corrente de que o riso é algo menor, afirma que ele ―escancha 

os planos da lógica, propondo-nos realidade superior e dimensões para 

mágicos novos sistemas de pensamento‖ (ROSA, 2001:30). E conclui sem 

fechar, antes em movimento de abertura, em pista preciosa: ―O livro pode valer 

pelo muito que nele não deveu caber‖ (ROSA, 2001:40). No prefácio seguinte, 

―Hipotrélico‖, um aviso aos puristas de plantão: as palavras que não existem 

passam a existir quando se apresentam na escritura. E daí em diante não 

adianta reclamar de sua não-existência. Em ―Nós, os temulentos‖, o pronome 

de primeira pessoa deixa pouca margem a dúvidas sobre a ebriedade do 

escritor e sua escritura, levando-nos a evocar o narrador machadiano, aquele 

que acusa seu livro e seu estilo de serem bêbados, de não acertarem o rumo 

do caminho e de soçobrarem por descontrolados. Lembra ainda ―O homem que 

sabia javanês‖, de Lima Barreto, cuja narrativa delirante, sua leitura do livro 

ilegível, seu livro de areia, na língua estrangeira que só ele entende sem 

entender nada, só é possível se se considerar a ebriedade da escritura, 

execrada pelo crítico na condenação à cerveja. Lembra também o próprio Rosa 

em texto anterior a Tutameia: na linhagem dos grandes borrachos, a cachaça 

ingerida pelo personagem de "Meu tio o Iauaretê" desajusta e desautoriza o 

discurso, contribuindo para sua transfiguração no balbucio inumano, 

instaurando-se aí tal instabilidade que impossibilita o desenlace. Tal cena se 
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reduplica no guia de cego de ―Antiperipleia‖, o que só conduz bêbado. Por 

conseguinte, como poderão os críticos enquadrarem a escritura embriagada? 

Há que se mencionar ainda o último prefácio, bastante estranho, ―Sobre 

a escova e a dúvida‖, a sugerir que nem a escovação de dentes nem a 

escritura têm lógica; sempre permanecerá a incerteza. Nos sete fragmentos 

desse insólito prefácio, transparecem preciosos deslindes sobre o ato de 

escrever, que não revelam certezas; ao contrário, amontoam dúvidas. Coisas 

do tipo ―Você evita o espirrar e mexer da realidade, então foge-não-foge...‖ 

(ROSA, 2001:211); ou então ―Meu duvidar é da realidade sensível aparente ― 

talvez só um escamoteio das percepções‖ (ROSA, 2001:212); ou ainda ―Tudo é 

então só para se narrar em letra de forma?‖ E, após demonstrar espanto com o 

próprio ato de escrever, dele, Guimarães Rosa, com as maneiras inusitadas 

como a escritura veio a ele, e depois de falar do romance que ia escrever e 

nunca escreveu, declara: ―Às vezes, quase sempre, um livro é maior que a 

gente.‖ (ROSA, 2001:226). 

O próprio prefaciador da oitava edição da Nova Fronteira defende ―outra 

tentativa de abordagem‖ (ROSA, 2001:20) dos textos singulares de Tutameia. 

Paulo Rónai reconhece ter sido ludibriado pelo texto, admite ter cometido 

equívocos em sua leitura, atitude admirável e raríssima em um crítico literário. 

Contudo, chega a falar em ―interpretações erradas‖, como se a escritura de 

Rosa pudesse submeter-se às cândidas oposições binárias de certo-errado 

conforme a dialética. E parece piorar tudo ao terminar suas considerações com 

uma assertiva insustentável, ao supor que o autor pudesse carregar consigo a 

chave de seu enigma: ―Só poderia dizê-lo quem não mais o pode dizer; mas 

será que o diria?‖. Esse querer-dizer presumido não é rosiano; não pode ser 

encontrado em Tutameia. Não há uma verdade escondida por trás das 

palavras do livro, não há chave a descortiná-las. Há uma escritura a se tecer 

em sua própria verdade escritural, uma verdade, digamos, heideggeriana, que 

se constrói em sua interação com o olhar perplexo do leitor. 

Quanto às estórias, foi impossível escapar ao inevitável recorte para 

levantar algumas pistas do despistamento. 

Ao final de ―Retrato de cavalo‖, após uma narrativa de luta entre a vida e 

a representação, Bio e Iô Wi tentam se consolar: ―Mais foram, conformes no 

ouvir e falar, mero conversando assim aos infinitos, seduzidos de piedade, 
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pelas alturas da noite‖ (ROSA, 2001:192). Como reflete Blanchot, o problema 

do escritor é que ele possui apenas o infinito, e aí não se pode agir, o que não 

tem fim não se desmonta, os fragmentos em rotação irregular não logram 

produzir um acordo sobre a obra de arte. Assim, a noite alta da escritura segue 

mero discursando seu discurso infinito. 

Em ―Antiperipleia‖, o guia do cego, aquele que devia conduzir tanto o 

cego quanto a narrativa, é um ébrio contumaz, e não hesita em afirmar: ―O pior 

cego é o que quer ver...‖ (ROSA, 2001:44). Ver é compreender, o crítico não só 

quer compreender bem a obra, mas igualmente explicá-la aos leitores, dar-lhe 

um fim. Na singularidade de Tutameia, quem vê Deus morre. 

Em outra narrativa, há um touro. O touro é o ―Hiato‖, a falha, a lacuna da 

escritura, o indecidível, o que não se afirma. De início, o texto se faz um 

espaço pacificado e tranquilo, dentro da manhã ―indiscutível‖, o significante feliz 

com sua capacidade de representação, sua segurança do dizer, a detenção e a 

veiculação do saber pela escritura. Contudo, há algo na escrita literária que 

desestabiliza as asserções quando a tessitura adentra uma mata em clausura e 

adverte: ―O ar estava não estava. Ou nem há-de detalhar-se o imprevisível‖ 

(ROSA, 2001:103). A presença do touro inaugura a ―total desforma‖ (ROSA, 

2001:103), o mal-estar, o abalo do demoníaco e do impossível. O simbólico 

torna-se diabólico. 

Muitos outros textos encenam o desassossego da escritura que não é da 

ordem da compreensão: ―João Porém, o criador de perus‖, cuja história de 

amor é escrita pelo falar alheio, ele que se vê embarcado nela: ―Sabia ter conta 

e juízo, no furtivar-se; e, o que não quer ver, é o melhor lince‖ (ROSA, 

2001:120); ―Desenredo‖, em que Jó Joaquim muda, transmuda a realidade pela 

força da narrativa: ―Jó Joaquim, genial, operava o passado ― plástico e 

contraditório rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais alta. Mais 

certa?‖ (ROSA, 2001:74); ―Palhaço da boca verde‖, em que Ruysconcellos 

comete o terrível engano de jogar fora a parte errada do retrato rasgado ao 

meio, a representação equivocada do amor: ―Era o homem ― o ser ridente e 

ridículo ― sendo o absurdo o espelho em que a imagem da gente se destrói‖ 

(ROSA, 2001:172); ―Esses Lopes‖, em que Flausina reescreve sua própria 

história, diferente do que se espera de uma mocinha tímida, etc, etc e etc. 
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Por desordem metódica, contudo, convidamos a fechar essas 

considerações aquele continho meio esquecido lá nas Primeiras estórias, o 

―Substância‖, em que o amor de Sionésio por Maria Exita só é possível devido 

ao clarão da brancura sem igual do polvilho ao sol, que provocou no amante o 

necessário esquecimento de todo o saber que circulava em torno da amada. 

Assim em semelhança nos invade a ideia de que a ciência dos homens 

obscurece a paixão e reduz a arte; só o clarão ofuscante no avesso da 

metafísica iluminista propicia o desocultar da obra, que não reside em nenhum 

saber crítico.  

Tutameia, chorumela, rexinflório, tuta e meia. Desde a primeira leitura do 

livro, há três décadas, uma certa malícia sempre me fez associar o significante 

do título a uma expressão comezinha que rola em nosso falar de intimidades: 

puta merda. Seria ilícito pensar que Tutameia quisesse responder ao engenho 

da crítica com a forma mais sonora dessa expressão? Tudo são conjecturas... 
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Riobaldo: o herói brasileiro 
 

Cristiane da Silva Alves* 
UFRGS 

 
Introdução 

 
Grande Sertão: Veredas já foi analisado sob os mais diferentes prismas 

e correntes teóricas, mas quase sempre deixa o leitor/pesquisador com a 

sensação de um certo ludibrio, muito bem arquitetado pelas mãos de 

Guimarães Rosa e devidamente executado pelo seu astucioso narrador, 

protagonista e filósofo do sertão, Riobaldo, um velho fazendeiro que mui 

gentilmente oferece hospitalidade e entretenimento ao visitante doutor, a quem 

narra em pormenores a sua trajetória de ―pobre menino do destino‖, bastardo, 

jagunço e pactário, que alcançou a invejável posição de proprietário de 

―possosas fazendas‖ (GSV, 2001, p. 210), tornando-se um homem de bem, 

vivendo para sua mulher, ―que tudo modo-melhor merece, e para a devoção‖ 

(GSV, p. 40).  

Nas primeiras leituras da obra, como não podia deixar de ser, o arguto 

narrador seduz, encanta e ilude, a ponto de o leitor deixar-se levar pela sua 

―estória‖, compadecendo a sua dor pela perda do companheiro de armas 

Reinaldo/Diadorim. A narrativa, em meio às lutas jagunças, com direito a 

―sangue, suor e lágrimas‖, parece, ao fim e ao cabo, apontar para uma história 

de amor (irrealizado) que, em meio à barbárie do sertão, converteu-se em 

tragédia e desencadeou o grande trauma de Riobaldo que, vítima da fatalidade 

e da maldade humana, perdeu o amigo/amor, razão do seu viver, vindo a 

adoecer, variando, desentendendo, até finalmente encontrar, nos braços da 

eleita Otacília, que ―era toda exata, criatura de belezas‖ (GSV, p. 156), a 

chance de recomeçar, de renascer. 

Sumariamente contada, a obra de Rosa resumir-se-ia em mais uma 

entre as tantas histórias de miséria e superação de um ―pobre menino‖ 

brasileiro, que com empenho e coragem, sobreviveu, cresceu e venceu. 

Riobaldo seria, dessa forma, um herói em meio aos tantos mártires nascidos, 
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aos montes, naquele sertão e no resto do Brasil, cuja trajetória e aspirações ele 

mesmo cuida de sintetizar: ―Tanta gente – dá susto se saber – e nenhum se 

sossega: todos nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de 

emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo chuva e negócios 

bons...‖ (GSV, p. 31). Nenhum crime, nenhuma culpa. Riobaldo é o herói do 

sertão, coberto de merecidas glórias, vivendo em paz no range-rede. ―Aqui a 

estória se acabou. / Aqui, a estória acabada. / Aqui a história acaba‖ (GSV, p. 

616). 

Entretanto, até mesmo o mais ingênuo dos leitores percebe que a 

ascensão de Riobaldo caminha na contramão do destino não apenas de seus 

muitos companheiros de jagunçagem, como também dos grandes chefes, que 

acabam por perecer ao longo das sangrentas batalhas. É essa surpreendente 

ascensão, em detrimento de todos os outros ―pobres meninos do destino‖, que 

determina que voltemos à obra e refaçamos a leitura com um olhar mais 

apurado, desconfiado, para somente então vir a descobrir que o velho Riobaldo 

não atraiu por mero acaso as boas graças do destino, como prêmio por sua 

coragem e honradez, e que a sua narrativa – tão oscilante quanto a rede na 

qual embala a velhice – é maliciosamente articulada com o intuito de atrair o 

interlocutor, obtendo-lhe a aprovação e a simpatia, relevando as suas falhas e 

titubeios. 

Uma olhadela mais atenta, e já é possível desconfiar do caráter de 

Riobaldo; já não se sabe se ele é vítima, herói ou mero arrivista. ―Enfim, cada 

um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães...‖ 

(GSV, p. 24). Riobaldo agiu mal, cometeu crimes, traiu, falseou e se arranjou 

na vida à custa do sacrifício de Diadorim e dos demais companheiros? ―O 

senhor ache e não ache. Tudo é e não é... (GSV, p. 27)‖. 

 

1 O pobre menino 

  

Sabendo da infância de Riobaldo, conhecemos a história de muitos 

meninos pobres do sertão e do Brasil afora, filhos do acaso e do momento, 

sem berço e sem laços, privados da estrutura familiar e legal, filhos ilegítimos, 

de pai ignorado, à margem da sociedade organizada. 
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Por mim, o que pensei, foi: que eu não tive pai; quer dizer isso, 
pois nem eu nunca soube autorizado o nome dele. Não me 
envergonho, por ser de escuro nascimento. Orfão de 
conhecença e de papéis legais, é o que a gente vê mais, 
nestes sertões. Homem viaja, arrancha, passa: muda de lugar 
e de mulher, algum filho é o perdurado. Quem é pobre, pouco 
se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, que nem os 
pássaros de rios e lagoas. (GSV, p. 57-58). 

 
A criação de Riobaldo, seu abrigo e seu sustento vieram da mãe, de 

quem pouco sabemos além da ―bondade especial [que] tinha sido a de amor 

constando com a justiça‖ (GSV, p. 57) e a alcunha – ―apenas a Bigrí, era como 

ela se chamava‖ (GSV, p. 126). Sabemos, igualmente, que é graças a uma 

promessa dela para que Riobaldo se curasse de uma doença que ele, ainda 

menino, depara-se pela primeira vez com Diadorim, encontro que marcaria 

para sempre a sua vida. 

 

Pois tinha sido que eu acabava de sarar duma doença, e minha 
mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom: eu 
carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto – metade para se 
pagar uma missa, em alguma igreja, metade para se pôr dentro 
duma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São 
Francisco, a fim de ir, Bahia abaixo, até esbarrar no Santuário 
do Santo Senhor Bom-Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo 
pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma 
sacola. Eu ia, todos os dias. [...] Aí pois, de repente, vi um 
menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino 
mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha 
idade. Ali estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola 
baixada, e se ria para mim. (GSV, p. 117-118) 

 

Nem sabia o nome dele. Mas não carecia. Dele nunca me 
esqueci, depois, tantos anos todos. (GSV, p. 125) 

 

O encontro é marcante sob vários aspectos, pois, como podemos 

depreender da narração de Riobaldo, Diadorim descortina-lhe um universo 

novo e ―encantado‖, repleto de cores, sons, pássaros e flores, que a sua 

percepção não alcançara até então, mas o que se destaca, principalmente, 

nesse encontro é a descoberta da coragem viril que ele, Riobaldo, não possuía, 

enquanto no Menino/Reinaldo/Diadorim é manifesta, como se percebe ao longo 

de toda a narrativa. Resta claro, igualmente, o abismo social entre ambos, que 

o próprio Riobaldo relembra: 

 

Escondido enrolei minha sacola, aí tanto, mesmo em fé de 
promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele 
apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu 
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olhar, com um jeito de siso. [...] A ser que tinha dinheiro de seu, 
comprou um quarto de queijo, e um pedaço de rapadura. Disse 
que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. (GSV, 
p. 119) 
 
Ele, o menino, era dessemelhante, já disse, não dava minúcia 
de pessoa outra nenhuma. Comparável um suave de ser, mas 
asseado e forte – assim se fosse um cheiro bom sem cheiro 
nenhum sensível – o senhor represente. As roupas mesmas 
não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não fuxicavam [...] 
e eu reparei, me acanhava, comparando como eram pobres as 
minhas roupas, junto das dele (GSV, p. 120-123) 

 

A descrição que Riobaldo apresenta remete-nos, instantaneamente, a 

um príncipe e um mendigo, ou o nobre e o plebeu. Diadorim distingue-se, 

desde cedo, pela completude e pelos traços nobres, que lembram uma figura 

principesca, dotada de beleza, coragem, determinação e caráter, além da 

―linhagem‖, eis que descendente de Joca Ramiro, o ―grande homem príncipe‖ 

(GSV, p. 33), ―imperador em três alturas‖ (GSV, p. 195), conforme se descobre 

mais tarde. Riobaldo, ao contrário, é carente de tudo – de roupas, dinheiro, 

coragem e independência –, precariedade que se torna ainda mais explícita por 

ocasião da perda da mãe. A morte de Bigri deixa em Riobaldo a marca do 

desamparo, material e sentimental, e fornece-nos a exata dimensão do quão 

desprovidos eram ele e a mãe, cujas únicas ―propriedades‖ resumiam-se a 

algumas quinquilharias apenas. 

 

De desde, até hoje em dia, a lembrança de minha mãe às 
vezes me exporta. Ela morreu, como a minha vida mudou para 
uma segunda parte. Amanheci mais. De herdado, fiquei com 
aquelas miserinhas – miséria quase inocente – que não podia 
fazer questão: lá larguei a outros o pote, a bacia, as esteiras, 
panela, chocolateira, uma caçarola bicuda e um alguidar; 
somente peguei minha rede, uma imagem de santo de pau, um 
caneco-de-asa pintado de flores, uma fivela grande com 
ornados, um cobertor de baeta e minha muda de roupa. (GSV, 
p. 127) 

 

Se com a morte de Bigri, Riobaldo resta só e desamparado, é também a 

partir dela que uma nova fase se inicia em sua vida. Levado para a fazenda do 

padrinho Selorico Mendes, ele deixa as suas ―miserinhas‖ e passa a desfrutar 

da ―lordeza‖ dos moços de boa família, em meio ao conforto e as regalias de 

qualquer rapaz rico, com acesso, inclusive, à educação, privilégio reservado a 

poucos, normalmente filhos de fazendeiros abastados. O padrinho, contudo, 

embora garanta o acesso e a proteção faltantes a Riobaldo, não supre a sua 
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carência maior, na medida em que não o legitima, não o reconhece explícita ou 

legalmente, sequer menciona tal questão, que só vem à tona por vias tortas, 

mediante ―indiretas‖ dos agregados da fazenda, que chegam aos ouvidos de 

Riobaldo, causando-lhe humilhação tamanha que ele não suporta permanecer 

na fazenda e foge, transtornado, num misto de vergonha e desamparo.  

 

[...] um dia – de tanto querer não pensar no princípio disso, 
acabei me esquecendo quem – me disseram que não era à toa 
que minhas feições copiavam retrato de Selorico Mendes. Que 
ele tinha sido meu pai! Afianço que, no escutar, em roda de 
mim o tonto houve – o mundo todo me desproduzia, numa 
grande desonra. Pareceu até que, de algum encoberto jeito, eu 
daquilo já sabia. Assim já tinha ouvido de outros, aos 
pedacinhos, ditos e indiretas, que eu desouvia. Perguntar a ele, 
fosse? Ah, eu não podia, não. Perguntar a mais pessoa 
nenhuma; chegava. Não desesquentei a cabeça. Ajuntei meus 
trens, minhas armas, selei um cavalo, fugi de lá. [...] Virei bem 
fugido.  
[...] Eu fazia minha raiva. Raiva bem não era, isto é: só uma 
espécie de despique adentro, o vexame que me inçava não me 
dava rumo para continuação. (GSV, p. 138-139). 

 

A fuga de Riobaldo, todavia, não é decorrência unicamente da vergonha 

e da desonra que ele experimentara, mas também oculta uma intenção maior, 

que diz respeito à vontade de ser verdadeiramente acolhido pelo padrinho/pai, 

que esse se retratasse, assumisse sua falta. O desejo de Riobaldo é assim 

manifesto ao leitor: ―De repente, eu sabia: o que eu estava querendo era isso 

mesmo. Ele viesse, me pedisse para voltar, me prometendo tudo, ah, até nos 

meus pés se ajoelhava‖ (GSV, p. 139-140). O que se depreende a partir de sua 

fala é que, apesar de nada lhe faltar em termos materiais, a falta de 

comprometimento de Selorico, deixara-lhe um oco mal encoberto de ordem 

afetiva, que ainda podia ser percebido anos mais tarde pela sua narração: 

 

Dez vezes mais me desse, e não se valia. Eu não gostava 
dele, nem desgostava. [...] Nunca mais vi meu padrinho. Mas 
por isso ele não me desejou mal; nem entendo. [...] Agora, 
derradeiramente, destaco: quando velho, ele penou remorso 
por mim; eu, velho, a curtir arrependimento por ele. Acho que 
nós dois éramos mesmo pertencentes. (GSV, p. 131). 

 

A fuga da fazenda acaba por marcar mais uma etapa na vida de 

Riobaldo que, a partir de então, vai seguir o próprio rumo e, graças à educação 

recebida do padrinho, que custeara seus estudos, tem a oportunidade de 

tornar-se ―o moço professor‖, posteriormente nomeado secretário, de Zé 
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Bebelo: ―E ele me apresentava com a honra de: Professor Riobaldo, secretário 

sendo‖ (GSV, p. 147). Não apenas tem restaurada a sua dignidade, assumindo 

uma posição social respeitável, como volta a desfrutar da vida confortável a 

que acostumara-se na fazenda do padrinho e que, na fazenda de Zé Bebelo, 

era tão boa quanto. 

 

Mas, minha vida na fazenda, era ruim ou era boa? Se melhor 
era. Arre, eu estava feito um inhampas. Aí lordeei. Me 
acostumei com o fácil movimento, entrei de amizade com os 
capangas. [...] Nas folgas vagas, eu ia com os companheiros, 
obra de légua dali, no Leva, aonde estavam arranchadas as 
mulheres, mais de cinqüenta. [...] Não faltava esse bom divertir. 
[...] Demais, de tudo ali se prazia fartura confortável! Abastada 
comida, armamento de primeira, monte de munição, roupas e 
calçados para os melhores. (GSV, p. 147-148). 

 

 O contentamento de Riobaldo, entretanto, não resiste muito mais 

quando, saindo para ―guerrear‖ juntamente com o bando de Zé Bebelo, 

experimenta a realidade da luta no sertão, que até então conhecia apenas de 

ouvido, chocando-lhe a brutalidade e a violência com que se depara. 

 

Fugi. De repente, eu vi que não podia mais, me governou um 
desgosto. Não sei se era porque eu reprovava aquilo: de se ir, 
com tanta maioria e largueza, matando e prendendo gente, na 
constante brutalidade. Debelei que descuidassem de mim, 
restei escondido retardado. Vim-me. Isso que, pelo ajustado, 
eu não carecia de fazer assim. Podia chegar perto de Zé 
Bebelo, desdizer: – ―Desanimei, declaro de retornar para o 
Curralim...‖ Não podia? Mas, na hora mesma em que eu a 
decisão tomei, logo me deu um enfaro de Zé Bebelo, em 
trosgas, a conversação. Nem eu não estava para ter confiança 
nenhuma em ninguém. A bem: me fugi, e mais não pensei 
exato. (GSV, p. 151-152) 

 

 Mais uma vez o ―pobre menino‖ empreende uma fuga sem rumo e sem 

planos, deixando-se conduzir pela mão do destino, vagando, ―remancheando‖ 

sem direção, até dormir com uma mulher pelo caminho e, na casa do pai desta, 

tomado de susto e alegria, reencontrar o Menino/Reinaldo/Diadorim, que é 

quem finalmente acaba por nortear sua vida.  

 
2 Riobaldo Tatarana 
  

Conduzido, ou antes, enfeitiçado por Reinaldo/Diadorim, Riobaldo junta-

se aos joca-ramiros, seguindo pelo sertão afora a perseguir o bando de Zé 

Bebelo, de quem antes fora professor e secretário, homem de confiança, que 
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naquele momento adotava a posição de adversário e, sem admitir a traição, 

mas conhecendo as implicações do seu ato, cuidava de ocultar as informações 

de que tinha conhecimento quanto aos métodos e armamentos que Zé Bebelo 

empregava. Silenciando, Riobaldo acreditava-se livre da pecha de traidor, o 

pior designativo que poderia receber, considerado, desde a Idade Média, o pior 

crime que um homem poderia cometer. Assassinato, usurpação, violação, tudo 

era tolerável naqueles confins, menos traição. 

 

E o que Titão Passos queria saber era tudo que eu soubesse, a 
respeito de Zé Bebelo, das malasartes que ele usava em 
guerra, de seus aprovados costumes, suas forças e 
armamentos. Tudo o que eu falasse, podia ajudar. O saber de 
uns, a morte de outros. Para melhor pensar, fui mal-
respondendo, me calando, falando o que era vasto. Como eu ia 
depor? Podia? Tudo o que eu mesmo quisesse. Mas, traição, 
não. (GSV, p. 166) 
 
Lembrei que ainda tinha, guardada estreito comigo, aquela 
lista, de nomes e coisas, de Zé Bebelo, num caderno. Alguma 
valia aquilo tinha? Não sei, sabia não. Andando, peguei, oculto, 
rasguei em pedacinhos, taquei tudo no arrojo dum riacho. 
Aquelas águas me lavavam. E, de tudo que a respeito do resto 
eu sabia, cacei em mim um esforço de me completo me 
esquecer. (GSV, p. 167) 

 

 Riobaldo, mais uma vez, conduz a narrativa de forma a captar a simpatia 

do interlocutor, transformando a sua falha de caráter em virtude, como quem 

dissesse: ―mudar de lado, mudei. Digo, não nego. Mas, traição, ah, isso é que 

não. Traição nenhuma‖. Apesar de abandonar Zé Bebelo sem maiores 

explicações e aliar-se aos seus inimigos, ele, o ―muito bom moço‖, não cometia 

deslealdade, antes, ―protegia‖ Zé Bebelo, ocultando dos inimigos quaisquer 

informações que pudessem utilizar contra ele e seus homens. Uma pequena 

distração e já o leitor desprevenido se solidariza e acredita que Riobaldo não 

tinha mesmo outra alternativa, senão seguir no rumo que o destino lhe 

apresentava, sem qualquer culpa ou dever maior, porque ―a gente, isso sei, às 

vezes é só feito menino. Mal que em minha vida aprontei, foi numa certa 

meninice em sonhos – tudo corre e chega tão ligeiro –; será que há lume de 

responsabilidades?‖ (GSV, p. 41). Quase podemos acreditar que ele era 

mesmo apenas ―um pobre menino do destino‖ (GSV, p. 33). 

 Não tarda muito, entretanto, para que o ―pobre menino‖, se integre 

totalmente ao novo bando e, numa demonstração de sua habilidade com as 
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armas, venha a ser conhecido como ―Tatarana‖, conforme ele mesmo explica: 

―por meu tiro me respeitavam, quiseram pôr apelido em mim: primeiro, 

Cerzidor, depois Tatarana, lagarta-de-fogo‖ (p. 178). Graças à boa mira, 

Riobaldo conquista o respeito e a confiança dos demais jagunços, assumindo 

posição de destaque, o que lhe garante até mesmo a admiração de Joca 

Ramiro. 

 

―Este aqui é o Riobaldo, o senhor sabe? Meu amigo. A alcunha 
que alguns dizem é Tatarana...‖ Isto Diadorim disse. A tento, 
Joca Ramiro, tornando a me ver, fraseou: ―Tatarana, pêlos 
bravos... Meu filho, você tem as marcas de conciso valente. 
Riobaldo... Riobaldo...‖ Disse mais: – ―Espera. Acho que tenho 
um trem, para você...‖ Mandou vir o dito, e um cabra chamado 
João Frio foi lá nos cargueiros, e trouxe. Era um rifle reiúno, 
peguei: mosquetão de cavalaria. Com aquilo, Joca Ramiro me 
obsequiava! (GSV, p. 265-266) 

 

 Ao ser ―obsequiado‖ por Joca Ramiro, Riobaldo passa a ser uma 

espécie de súdito/ cavaleiro dele, ou seja, abandona a condição de pobre 

menino do destino, desprovido de tudo, e passa a gozar de reconhecimento e, 

principalmente, pertencimento. Joca Ramiro, com o seu ritual de senhor feudal, 

punha fim ao vácuo deixado pelo padrinho/pai Selorico Mendes, que, muito 

embora tenha recebido Riobaldo e lhe dado ―do bom e do melhor‖, não 

regularizara sua situação, não assumira a paternidade, papel de certa forma 

cumprido, naquele momento, pelo ―imperador em três alturas‖ e ―pai de todos‖ 

Joca Ramiro. Em uma espécie de rito de passagem, o pobre ―Zé ninguém‖ 

Riobaldo passava a ser o respeitado Tatarana, bravo guerreiro do clã dos 

ramiros.  

Finalmente, Riobaldo tinha o que precisava para ser feliz: 

reconhecimento, respeito, pertencimento e, de quebra, a companhia 

inseparável do amigo/amor Reinaldo/Diadorim. Apesar disso, ele vive em 

constante inquietude e descontentamento em sua jornada de lutas, sangue e 

estripulias, porquanto Diadorim, a tentação inexplicável e irrealizável, cuja 

identidade só se revela ao final da obra, mantém Riobaldo, ao mesmo tempo, 

em um estado de encantamento e perturbação, entre o céu e o inferno, sem 

compreender (ou preferindo mesmo não entender) a mal contida fascinação 

pelo companheiro de armas. 
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Riobaldo olha, olha, torna a olhar, mas não entende, não 
consegue alcançar o como e o porquê de tamanho desatino 
por conta de um jagunço, de um ―macho em roupas e armas"; e 
mais olha, e mais não entende; e mais se desassossega, uma 
vez que tudo o que vê diante de si é um guerreiro bravo, 
masculino no vestir e no guerrear (ALVES, 2008a, p. 4) 

 

 Enquanto o eterno ―maior abandonado, perdido, sem pai nem mãe‖, vive 

em busca de afetos e amores, ―Diadorim, andrógino e terrível como os anjos‖ 

(CÂNDIDO, 1977, p. 194), só pensa em sangue e vingança, negando a 

feminilidade, recusando as investidas do parceiro, ocultando a sua verdadeira 

condição, vivendo apenas para o matar-guerrear-matar, belicosa, viril, com 

uma constante sede de justiça, que acaba por desgostar Riobaldo, em parte 

pela paixão impossível e irrealizada, mas, sobretudo, porque, como lembra Luiz 

Roncari (2004, p. 204), Diadorim ―era também um espelho para onde Riobaldo 

olhava e reconhecia tudo o que aspirava ser e não era‖. Contemplar Diadorim, 

para além da inegável fascinação, é descobrir-lhe, dia a dia, as incontáveis 

virtudes, o porte, a firmeza, o poder de mando – ―Ah, ele gostava de mandar, 

primeiro mandava suave, depois, visto que não fosse obedecido, com as sete-

pedras. Aquela força de opinião dele mais me prazia? Aposto que não‖. (GSV, 

p. 165) –, em um visível e desconfortável contraste com as próprias fraquezas 

das quais Riobaldo se ressente, em um misto de amor e inveja. Roncari traz à 

tona, ainda, que 

 

foi Diadorim quem recordou a Riobaldo que seguiam modelos 
opostos e contrários ao normalmente esperado: ―Em hora de 
desânimo, você lembra de sua mãe; eu lembro de meu pai...‖. 
Diadorim, uma mulher, orientava-se pelo modelo paterno, 
masculino, sem ficarmos sabendo em nenhum momento por 
que se travestia de jagunço; e Riobaldo seguia o modelo 
materno, feminino, guiado pelos afetos, e vivia o vazio da falta 
do pai, o que o obrigava a busca-lo fora, entre os outros 
homens que cruzavam o seu caminho e que ele admirava, 
respeitava ou odiava. Por isso Diadorim e Riobaldo 
complementavam-se como metades opostas que se atraíam e 
repeliam, como um amor cuja efetivação deveria ser menos o 
resultado de uma escolha da vontade do que uma condenação: 
a atração pelo contrário. A reação de Riobaldo diante do que o 
amigo disse: ―Não fale nesses Diadorim... Ficar calado é que é 
falar nos mortos...‖. Ele reage como se Diadorim tivesse tocado 
num de seus demônios recalcados, ou seja, num fato que o 
vinculava não a um tronco familiar que lhe dava tradição e 
valores a serem perseguidos, mas à camada dos pobres que 
proliferava na desordem do sertão. (RONCARI, 2004, p. 61).  
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Ao passo que Riobaldo era apenas o filho da Bigri, sem eira nem beira, 

arrastado pelo destino e pelas rédeas dos outros, sem qualquer plano, 

estratégia ou convicção, Diadorim, descendente legítima do ―acima de todos‖ 

Joca Ramiro, orientava-se não somente pela sede de vingança, mas também 

pelo ideal de justiça, que perseguia sem se desviar, sem titubear, sempre firme 

em seus propósitos e opiniões. A ―donzela guerreira‖ , como tratam alguns 

autores, encarnava todos os valores do herói cristão medieval: ―bons atributos 

morais, porte, beleza física, além da linhagem (eis que descendente do chefe 

Joca Ramiro) e a inquestionável coragem‖ (ALVES, 2008a, p. 6) 1. Heróis da 

sua estirpe, entretanto, caminhavam para o fim, estavam condenados ao 

passado, destinados a permanecer em meio às lendas e aos romances. Não 

por acaso, afirmaria Riobaldo que ―Joca Ramiro morreu como o decreto de 

uma lei nova‖ (GSV, p. 314). No novo Brasil que se formava não havia lugar 

para heróis de valores tão rígidos, medievais, arcaicos. Para sobreviver ao 

sertão, para integrar-se ao país moderno e civilizado que avançava, pouco a 

pouco, era preciso mais que nobreza e valentia, era preciso ser ―sofismado de 

ladino‖ (GSV, p. 30), como somente Riobaldo saberia ser. 

 

3 O Urutu Branco 

 

Riobaldo, que ―quase que nada sabia, mas desconfiava de muita coisa‖, 

ao se tornar ―cavaleiro‖ de Joca Ramiro, tornava-se, igualmente, um 

―estagiário‖ na jagunçagem, aprendendo com os grandes chefes o 

funcionamento do sistema dos jagunços, ―sistema que tinha aprendido, as 

astúcias muito sérias‖ (GSV, p. 419). Observador, estudioso dos líderes 

jagunços, Riobaldo começa a perceber que, enquanto a jagunçada rasa 

matava e morria sem ter nada de seu, os chefes viviam, quase todos, entre o 

farto e o abastado, cobertos não apenas de glórias, mas também de vantagens 

materiais que iam angariando em suas andanças pelo sertão, conservando e 

até aumentando as riquezas que possuíam, não se desfazendo de nenhuma 

posse, de bem nenhum, senão o de terceiros. À exceção de Medeiro Vaz, que 

                                                        
1
 Como o próprio Riobaldo afirma, Diadorim era ―o único homem que a coragem dele nunca 

piscava‖ (GSV, p. 444).  
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se despira de todos os bens e propriedades que possuía, varando sertão afora, 

em busca de ordem e justiça, os outros chefes pareciam bastante à vontade 

obtendo reconhecimento, prestígio e outras vantagens pessoais à custa dos 

soldados jagunços que se acabavam nas batalhas obtendo, não raras vezes, 

pouco mais que um punhado de farinha e um gole de cachaça. Até mesmo 

Joca Ramiro, como Riobaldo tomou conhecimento, ―era rico, dono de muitas 

posses em terras, e se arranchava passando bem em casas de grandes 

fazendeiros e políticos, deles recebia dinheiro de munição e paga‖ (GSV, p. 

193). Quanto mais observava, mais Riobaldo se dava conta que o espírito 

coletivo só existia enquanto existisse a guerra, e apenas para favorecer a uns 

poucos, estes empenhados em seus projetos individuais, ou seja, a 

coletividade jagunça em prol dos poucos nomeados chefes. Acabando a luta no 

sertão, cada um dos grandes chefes retornaria para as suas fazendas, 

enquanto os outros, reles jagunços, restariam soltos, no vago do mundo, 

espalhados feito poeira ao vento. 

Enquanto Riobaldo apenas ouvia as histórias contadas pelo padrinho 

Selorico, grande admirador de Joca Ramiro e dos outros chefes, que se 

regozijava em relatar sua valentia e seus feitos, era ele como um menino a 

ouvir contos de fada, recheados de cavaleiros garbosos, acima do bem e do 

mal. A convivência em meio à realidade do sertão, contudo, vai 

desmanchando, aos poucos, o deslumbramento pueril e dando lugar ao 

aprendizado do mundo adulto, duro, despido de inocência ou benevolência. 

Conforme aponta Willi Bolle (2004, p. 112), ocorre 

 

uma desidealização da condição jagunça. Os elementos épicos 
e românticos, que incentivaram comparações com o mundo 
dos cavaleiros medievais, cedem lugar a uma visão 
desencantada e prosaica, em que a instituição da jagunçagem 
é vista no seu imbricamento com o problema social. 

 

 Na medida em que diminuem as suas ilusões, cresce em Riobaldo a 

ambição e o desejo de abandonar a condição ordinária de jagunço. De repente, 

ele começava a se dar conta que, apenas levado pelo destino, não seria nada 

mais do que um entre os muitos desvalidos que se amontoavam pelas ruas e 

pelos matos, maltrapilhos, famintos, dizimados pela pobreza ou pelas doenças, 

quando não pelas guerras jagunças – guerras que nem eram suas, mas dos 
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grandes, dos chefes, que do alto de suas posições, utilizavam a gente miúda 

em proveito próprio, nos seus combates políticos, que a massa reles sequer 

entendia. De acordo com Bolle, é na fazenda de ―seô‖ Habão que mais 

claramente 

 

aparece o caráter ilusório da existência de jagunço, que tinha 
sido até então encoberto por uma retórica romântica. De 
repente Riobaldo se dá conta de sua posição social verdadeira. 
Se ele depusesse as armas nesse momento e abandonasse a 
jagunçagem, não seria mais que um simples diarista, 
desaparecendo no meio da plebe rural. 
[...] O protagonista tem clara consciência de que se encontra 
entre um senhor e seus escravos – e que chegou o momento 
de optar. É nessas circunstâncias que ele recorre ao meio do 
pacto com o Diabo. (BOLLE, 2004, p. 150 ) 

 

Despido de ilusões, Riobaldo percebe que somente tomando as rédeas 

de sua vida e conquistando posição, lado a lado com os grandes, é que poderia 

sobreviver ao sertão e integrar-se ao Brasil, que apontado para a 

modernização e para o progresso, não havia de comportar aqueles homens 

jagunços, brutos e atrasados, que só tinham alguma importância dentro do 

próprio sistema em que por ora tomavam parte, arredados da lei e da ordem e, 

por isso mesmo, fadados à extinção, soterrados que seriam pelo modo de vida 

civilizado e organizado das cidades que avançavam dia a dia. Mais e mais 

Riobaldo tomava consciência da precariedade da condição jagunça – ―conheci 

que fazendeiro-mor é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de 

ser homem muito provisório‖ (GSV, p. 429) – e mais crescia nele a vontade de 

abandonar a vida errante, largar o sertão e a jagunçagem, mas ele sabia – já 

havia aprendido com Zé Bebelo – que ―só se sai do sertão é tomando conta 

dele a dentro...‖ (GSV, p. 295). É a partir dessa tomada de consciência que 

Riobaldo parte em direção às Veredas-Mortas, em busca do pacto.  

 

Afora eu. Achado eu estava. A resolução final, que tomei em 
consciência. O aquilo. Ah, que – agora eu ia! Um tinha de estar 
por mim: o Pai do Mal, o Tendeiro, o Manfarro. Quem que não 
existe, o Solto-Eu, o Ele... Agora, por quê? Tem alguma 
ocasião diversa das outras? Declaro ao senhor: hora chegada. 
Eu ia. Porque eu estava sabendo – se não é que fosse naquela 
noite, nunca mais eu ia receber coragem de decisão. Senti 
esse intimado. E tanto mesmo nas idéias pequenas que já me 
aborrecendo, e por causa de tantos fatos que estavam para 
suceder, dia contra dia. Eu pensava na vinda de João Goanhá, 
e que a gente carecia de sair de novamente por ali, por terras e 
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guerras. Pensei naquele seô Habão, que nem num transtorno? 
Mais não sei. E essas coisas desconvinham em mim, em 
espécie de necessidade. A não me apartar à-toa dali – das 
Veredas- Mortas! (GSV, p. 434). 

 
 Riobaldo, que ao contrário dos grandes chefes e de Diadorim, não 

possuía coragem e determinação, buscava no pacto com o demo a força e a 

brutalidade necessárias para tomar o controle e dominar o sertão e os homens. 

Ele, que até então era mais um dos servos/jagunços a serviço de 

lordes/fazendeiros, queria reunir em si a maldade e a malícia dos detentores do 

poder. Ele, que era fraco, queria fazer-se forte. O pobre menino queria fazer-se 

homem e domar o destino. O órfão, sem pai legítimo, que a vida toda fora 

carente de reconhecimento e pertença, escolhia para seu pai ―o Demo, o 

Sempre-Sério, o Pai da Mentira‖ (GSV, p. 435). Daquele momento em diante, 

acreditando estar ao abrigo e resguardo do demo, pronto para combater o mal 

com o mal, Riobaldo era outro, destemido, falante, insolente. Já não se 

julgando mais um inferior, tampouco um igual, ele acreditava estar acima de 

todos, até mesmo de Zé Bebelo, cujo poder e autoridade não só não o 

intimidam mais, como Riobaldo acaba por reivindicá-los: 

 

– Tenho de chefiar! – eu queria, eu pensava. Isso eu exigia. [...] 
Ali, era a hora. E eu frentemente endireitei com Zé Bebelo, com 
ele de barba a barba. Zé Bebelo não conhecia medo. Ao então, 
era um sangue ou sangues, o etcétera que fosse. Eu não 
aceitava muita parlagem: 
– ―Quem é que é o Chefe?‖ – eu quis. [...] – ―Quem é-que?‖ – 
eu brando apertei.  
[...] Zé Bebelo se encolheu um pouco, só. Aí ele não tremeu, no 
sucinto dos olhos. 
– ―A rente, Riobaldo! Tu o chefe, chefe, é: tu o Chefe fica 
sendo... Ao que vale!...‖ – ele dissezinho fortemente, mesmo 
mudado em festivo, gloriando um fervor. (GSV, p. 452-453) 

 

 O pobre menino, que fora Cerzidor e Tatarana, cedia lugar, a partir de 

então, ao chefe Urutu Branco, alcunha recebida do próprio Zé Bebelo: ―–―Mas, 

você é outro homem, você revira o sertão... Tu é terrível que nem um urutu 

branco...‖ O nome que ele me dava, era um nome, rebatismo desse nome, 

meu‖ (GSV, p. 454). Seu estágio na jagunçagem chegara a termo; o aprendiz 

tornara-se mestre e virava o jogo, naquele instante, dominando o sistema que 

por todo aquele tempo estudara e que, dali em diante, utilizaria a seu favor. 

Mais uma vez, a habilidade do narrador se faz presente, convencendo o 
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interlocutor (e a nós, leitores) que, naquele jogo de ―mata ou morre‖, Riobaldo 

era apenas um sobrevivente que aderia ao mal para melhor combatê-lo, 

dominava para não ser dominado, tornava-se pactário para reunir as condições 

necessárias ao combate do pactário Hermógenes, remediar as lacunas 

deixadas pelos demais chefes e restabelecer a ordem e a justiça. Os próprios 

companheiros de Riobaldo, inclusive Diadorim, acreditavam nas suas boas e 

desapegadas intenções, tanto que o saudaram como chefe e, sem pestanejar, 

renderam-lhe lealdades. A narrativa, sobretudo na passagem em que relatava 

seu incômodo na fazenda de seô Habão, leva-nos mesmo a reconhecer em 

Riobaldo o grande salvador dos explorados e injustiçados, como se tivesse 

mesmo tomado para si o encargo de defendê-los e honrá-los: 

 

Eu tinha era um começo de certo desgosto, que seria 
meditável. [...] Ele [...] espiou para mim, com aqueles olhos 
baçosos – aí eu entendi a gana dele: que nós, Zé Bebelo, eu, 
Diadorim, e todos os companheiros, que a gente pudesse dar 
os braços, para capinar e roçar, e colher, feito jornaleiros dele. 
Até enjoei. Os jagunços destemidos, arriscando a vida, que nós 
éramos; e aquele seô Habão olhava feito o jacaré no juncal: 
cobiçava a gente para escravos! (GSV, p. 431) 

 

 O ―grande salvador‖, todavia, não se mostraria muito diferente dos 

demais chefes que estudara. Antevira, é certo, a intenção escusa de seô 

Habão, mas embora inicialmente parecesse revoltado ao captar a malícia 

daquele, logo Riobaldo iria dar mostras de que a idéia dele não era de todo 

desprezável e poderia, inclusive, ser utilizada em benefício próprio, como de 

fato faz. Sua atitude enquanto chefe, não caminha para livrar a jagunçada e o 

restante do povo do jugo dos poderosos, mas sim, para atrair para si o domínio 

daqueles e os benefícios que pudesse obter. Nesse sentido, Willi Bolle 

esclarece:  

 

Aproveitar-se dos miseráveis do campo, transformando-os em 
mão-de-obra jagunça – é assim que Riobaldo assimila a lição 
de ―seô‖ Habão, a partir do momento em que ele assume a 
chefia do bando. O itinerário desses homens vai do Sucruiú e 
do Pubo, onde são recrutados à força, até o Paredão, onde 
travam a serviço do chefe a batalha final, depois da qual ―os 
vivos sobrados‖ são repostos ―de volta, na terra deles‖. 
Portanto, uma viagem da miséria à jagunçagem e de volta da 
jagunçagem à miséria. É sob o signo dessa moral que se 
realizam as ações de Riobaldo como chefe e empreiteiro. 
(BOLLE, 2004, p. 113) 
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 Longe de desprezar ou se rebelar contra o proceder dos mandantes, o 

que Riobaldo fazia era aprender com eles, no afã de igualar-se, quando não de 

superá-los. Assim, não é por acaso que, após aprender as táticas e as manhas 

discursivas de Zé Bebelo, de quem, ao fim e ao cabo, era admirador, Riobaldo 

toma-lhe o lugar e o mando. Embora ao longo da narrativa Riobaldo aponte as 

falhas de caráter, a dissimulação ou mesmo a brutalidade e os excessos que 

percebe em um e outro, basta uma leitura mais perspicaz para descobrirmos 

que, longe de condenar-lhes, o ―aprendiz de jagunçagem‖ estava era reunindo 

conhecimentos suficientes, extraindo os pontos fortes (não entendidos aqui, 

necessariamente, como positivos) de cada um dos chefes, necessários à sua 

própria formação como líder jagunço. ―Só o Hermógenes foi que nasceu 

formado tigre...‖ (GSV, p. 33). Ele, Riobaldo, foi se formando aos poucos, 

aprendendo, observando, admirando ou invejando, até ficar ―inteiriço‖. 

 

Mas, aí, eu fiquei inteiriço. Com a dureza de querer, que 
espremi de minha sustância vexada, fui sendo outro – eu 
mesmo senti: eu Riobaldo, jagunço, homem de matar e morrer 
com a minha valentia. Riobaldo, homem, eu, sem pai, sem 
mãe, sem apego nenhum, sem pertencências. Pesei o pé no 
chão, acheguei meus dentes. Eu estava fechado, fechado na 
idéia, fechado no couro. (GSV, p. 218). 

   

 Embora desprezasse o Hermógenes – ou pelo menos dissesse que –, é 

visível ao longo da narrativa a admiração (e o despeito) que Riobaldo nutre 

pelo outro, com seu posto de cabo-de-turma, a capacidade de comandar, 

decidido, bravo. Não raras vezes, percebemos que se repete com Hermógenes 

o que Riobaldo vivenciava com Diadorim – um misto de repulsa e atração, 

porque, assim como Diadorim, Hermógenes era pronto, formado, reunindo 

características que em Riobaldo faltavam, em especial o destemor. Além disso, 

ao contrário de Riobaldo e dos muitos outros jagunços que não tinham bens 

nem pertença, Hermógenes possuía, longe daquela danação e desordem, uma 

família legal e organizada, assentada em terras e haveres, fato que desperta 

ainda mais o interesse e a curiosidade de Riobaldo. 

 

Estudei uma dúvida. Ao que será que seria o ser daquele 
homem, tudo? Algum tinha referido que ele era casado, com 
mulher e filhos. Como podia? Ai-de vai, meu pensamento 
constante querendo entender a natureza dele, virada diferente 
de todas, a inocência daquela maldade. A qual que me aluava. 
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O Hermógenes, numa casa, em certo lugar, com sua mulher, 
ele fazia festas em suas crianças pequenas, dava conselho, 
dava ensino. (GSV, p. 251) 

 
Não podemos nos esquecer, igualmente, que antes de decidir ele 

mesmo tornar-se pactário, Riobaldo procurou conhecer, em pormenores, a 

história de Hermógenes e do pacto que aquele havia firmado, que lhe garantia 

o guerrear e o matar, com o corpo fechado sempre.  

 

Hermógenes Saranhó Rodrigue Felipes – como ele se 
chamava; hoje, neste sertão, todo o mundo sabe, até em 
escritos no jornal já saiu o nome dele. Mas quem me instruiu 
disso, na ocasião, foi o Lacrau, aquele que à custa de riscos 
conseguira nos Tucanos se baldear para o meio de nós, 
consoante relatei. A ele dei de perguntar, ao mau respeito, 
muitas coisas. Assaz de contente, ele me respondia. Se era 
verdade, o que se contava? Pois era – o Lacrau me confirmou 
– o Hermógenes era positivo pactário. Desde todo o tempo, se 
tinha sabido daquilo. A terra dele, não se tinha noção qual era; 
mas redito que possuía gados e fazendas, para lá do Alto 
Carinhanha, e no Rio do Borá, e no Rio das Fêmeas, nos 
gerais da Bahia. E, veja, por que sinais se conhecia em favor 
dele a arte do Coisa-Má, com tamanha proteção? Ah, pois 
porque ele não sofria nem se cansava, nunca perdia nem 
adoecia; e, o que queria, arrumava, tudo; sendo que, no fim de 
qualquer aperto, sempre sobrevinha para corrigimento alguma 
revirada, no instinto derradeiro. E como era a razão desse 
segredo? – ―Ah, que essas coisas são por um prazo... Assinou 
a alma em pagamento. Ora, o que é que vale? Que é que a 
gente faz com alma?...‖ O Lacrau se ria, só por acento. Ele me 
dizia que a natureza do Hermógenes demudava, não 
favorecendo que ele tivesse pena de ninguém, nem 
respeitasse honestidade neste mundo. – ―Pra matar, ele foi 
sempre muito pontual... Se diz. O que é porque o Cujo 
rebatizou a cabeça dele com sangue certo: que foi o de um 
homem são e justo, sangrado sem razão...‖ Mas a valência que 
ele achava era despropositada de enorme, medonha mais forte 
que a de reza-brava, muito mais própria do que a de 
fechamento-de-corpo. Pactário ele era, se avezando por cima 
de todos. (GSV, p. 424). 

 

Mais que o mero interesse pueril pelas histórias e façanhas do outro, 

Riobaldo estuda-o, de certa forma, como modelo a ser seguido, como fonte de 

inspiração, o que denota, por si só, que não eram apenas repulsa ou temor os 

sentimentos que nutria. A repulsa, se havia, era justamente por ver refletido no 

Hermógenes as características que ele próprio ambicionava. O grande 

incômodo de Riobaldo não era, pois, pela maldade e desfaçatez de que o 

Hermógenes era capaz, destruindo, matando e desordenando, mas sim, 
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porque ele, Riobaldo, não era capaz do mesmo, não possuía vigor, vontade e 

coragem para sair guerreando pelo sertão afora, impondo autoridade e medo. 

Ele, o sempre carente, aos medos e sobressaltos, titubeante e sem poder, 

seguia apenas debaixo do mando do outro, chefiado por aquele, feito soldado 

apenas. O Hermógenes, monstro que fosse, era quem tinha tudo: família, 

posses, coragem, e a inabalável capacidade de guerrear, enquanto ele, 

Riobaldo, sem família, sem posses, sem posição, era o que? ―... eu sou nada, 

não sou nada, não sou nada... Não sou mesmo nada, nadinha de nada, de 

nada... Sou a coisinha nenhuma, o senhor sabe? Sou o nada coisinha mesma 

nenhuma de nada, o menorzinho de todos. O senhor sabe? De nada. De 

nada... De nada...‖ (GSV, p. 366-367). 

A tomada de consciência de Riobaldo de que ele era ―nada, coisinha 

nenhuma‖, o conhecimento obtido através da observação dos chefes, aliado ao 

pacto firmado nas Veredas-Mortas, acabam por afrouxar-lhe os pudores e 

receios e impulsioná-lo, definitivamente, rumo ao poder. Se antes Riobaldo 

seguia sem rumo, conduzido por mãos alheias, a partir do pacto é explícita a 

sua tomada de controle e decisão, bem como o desejo de ascensão, o que 

resta ainda mais claro na fazenda de Seo Ornelas, onde ele se depara com o 

extremo oposto daquilo que vislumbrava em meio ao sertão bruto, sangrento e 

contaminado pelos vícios. 

 

Contrastando com o ambiente caótico da jagunçagem e da 
massa reles, a fazenda do Seo Ornelas é um simulacro da 
corte, do mundo civilizado dos latifundiários, com sua mesa 
farta, suas mulheres devidamente resguardadas, tudo e todos 
bem cuidados, imperando a ordem e as boas maneiras; o 
ambiente quase urbano, citadino, opondo-se à bruteza do 
sertão sem modos, sem leis, sem ordem, permeado por 
excessos e selvagerias. (ALVES, 2008b, p. 14) 

 

 Na bela e tranqüila fazenda, Riobaldo se depara com mais um chefe, 

mas chefe de família apenas, apartado da violência e da barbárie vivenciadas 

pelos chefes jagunços, soberano nas suas posses, protetor e protegido, 

cercado de ordem, conforto e cuidados, como se a outro mundo pertencesse, 

distante daquele inferno do qual provinham Riobaldo e seus homens. Sempre 

atento e observador dos demais, Riobaldo começa a vislumbrar um novo 

modelo a ser seguido. As atenções dispensadas, o ambiente, as pessoas 
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daquela casa, tudo deslumbra Riobaldo e acena-lhe como uma nova 

possibilidade de vida. 

 

Ao tomar lugar naquele mundo regrado, saudado como chefe, 
alvo de ―grandes recebimentos‖ (GSV, p. 468) pelo soberano 
Seo Ornelas, Riobaldo antecipa o seu querer e o seu porvir, 
confortavelmente instalado na cabeceira da mesa, como se 
desde sempre pertencesse àquele lugar, àquele mundo de 
patriarcas abastados, com boas mulheres e fiéis ―vassalos‖ a 
honrar e servir o grande líder. Se as bestidades do mundo 
jagunço lhe causavam estranhamento e repulsa, com os 
refinamentos da fazenda ele se compraz. (ALVES, 2008, p. 15) 

 

  A guerra, a busca pela justiça e pela vingança, nada disso tinha mais 

importância para Riobaldo que o seu projeto maior, que novo se desenhava, o 

qual era assentar-se em terras e desfrutar da tranqüilidade e do conforto que 

experimentara na propriedade do Seo Ornelas. A sanha de acabar com o 

Hermógenes já não era por lealdade a Joca Ramiro e Diadorim, mas apenas 

pelo afã de angariar mais glórias, de mais alta fazer a própria fama. 

 

Eu vinha entretido em mim, constante para uma coisa: que ia 
ser. Queria ver ema correndo num pé só... Acabar com o 
Hermógenes! Assim eu figurava o Hermógenes: feito um boi 
que bate. Mas, por estúrdio que resuma, eu, a bem dizer, dele 
não poitava raiva. Mire veja: ele fosse que nem uma parte de 
tarefa, para minhas proezas, um destaque entre minha boa 
frente e o Chapadão. Assim neblim-neblim, mal vislumbrado, 
que que um fantasma? E ele, ele mesmo, não era que era o 
realce meu – ? – eu carecendo de derrubar a dobradura dele, 
para remediar minha grandeza façanha! (GSV, p. 556). 

 

Hermógenes, pois, não se afigurava para ele como um inimigo, marcado 

e declarado, tal como era para Diadorim. Para Riobaldo, ele era apenas um 

passaporte para o reconhecimento e a ascensão social. Matar o Hermógenes, 

mais do que cumprir um ajuste de contas, era cumprir o papel de herói, para, 

posteriormente, desfrutar honras e recebimentos do povo agradecido. Talvez 

por estar mais preocupado com a notoriedade e o renome do que com a 

batalha em si, talvez por outros escusos motivos, Riobaldo acaba por relaxar 

justamente na hora em que dele maior cuidado e mira se exigia. É 

precisamente na batalha final, no momento de dar cabo à vida de Hermógenes, 

que o grande e destemido Urutu Branco dá lugar ao Baldo, falho, inútil, incapaz 

de. 
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O que vendo, vi Diadorim – movimentos dele. Querer mil gritar, 
e não pude, desmim de mim-mesmo, me tonteava, numas 
ânsias. E tinha o inferno daquela rua, para encurralar 
comprido... Tiraram minha voz. [...] Atirar eu pude? A breca 
torceu e lesou meus braços, estorvados. Pela espinha abaixo, 
eu suei em fio vertiginoso. Quem era que me desbraçava e me 
peava, supilando minhas forças? – ―Tua honra... Minha honra 
de homem valente!... ― – eu me, em mim, gemi: alma que 
perdeu o corpo. O fuzil caiu de minhas mãos, que nem pude 
segurar com o queixo e com os peitos. Eu vi minhas agarras 
não valerem! Até que trespassei de horror, precipício branco. 
(GSV, p. 611). 

 

 Ali, no feio da batalha, onde se carecia de ter coragem, muita coragem, 

é Diadorim quem parte para o sacrifício —―o único homem que a coragem dele 

nunca piscava‖ (GSV, p. 444) —, é o seu sangue que, derramado, limpa de vez 

o sertão. Livre do Hermógenes e de seu bando, o sertão é um mundo novo, 

pronto para se viver em paz e terras, como desejara Riobaldo – como 

conseguiria Riobaldo. Os papéis já há muito estavam definidos: Diadorim é 

quem detinha a coragem e a virilidade heróica, formada, pronta para livrar o 

mundo da maldade demoníaca e destruidora. Riobaldo, no momento da 

batalha, protegido no alto da torre, nada mais era do que a ―donzela em 

apuros‖, por quem Diadorim, nobre e valente, daria a própria vida, exercendo 

sua missão de honrar e proteger, cumprindo, sem pestanejar, o dever de 

lealdade. Diadorim era o herói, mas Riobaldo era o chefe – e do chefe são 

todas as glórias, lição que ele aprendera em sua travessia. Ele era o chefe! Ele, 

Riobaldo... Quem era, então, que era o herói? Quem era que? De Riobaldo 

haveria de ser toda o prestígio e agradecimentos. 

 

[...] seo Ornelas era homem de muita bondade, muita honra. 
Ele me tratou com categoria, fui príncipe naquela casa. Todos 
– a senhora dele, as filhas, as parentas – me cuidavam. Mas o 
que mormente me fortaleceu, foi o repetido saber que eles pelo 
sincero me prezavam, como talentoso homem de bem, e 
louvavam meus feitos: eu tivesse vindo, corajoso, para 
derrubar o Hermógenes e limpar estes Gerais da jagunçagem. 
(GSV, p. 618). 

 

 Não apenas seo Ornelas saudava o grande chefe e herói Riobaldo, mas 

também a família de Otacília, herdeira de posses e prestígio, cuja mão de 

muito bom grado era dada ao então muito honrado e respeitado Riobaldo, cuja 

fama de chefe/herói agradara até mesmo ao padrinho Selorico Mendes que, 
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orgulhoso de suas proezas, nomeara-lhe herdeiro das duas maiores fazendas 

que possuía. 

 

Conclusão 
 
 Se a primeira leitura de Grande Sertão: Veredas apresenta-nos uma 

história de perdas e sofrimentos, do árduo aprendizado do 

narrador/protagonista Riobaldo, uma leitura mais atenta cuida de demonstrar 

que, longe de nos depararmos com mais uma vítima do destino, estamos 

diante de um vencedor. Diferenciando-se da grande maioria dos meninos do 

sertão, nascidos, assim como ele, do acaso, sem pai legítimo e sem maiores 

pertenças, arrasados, fatalmente, pela fome e/ou pela violência, Riobaldo não 

se deixa sugar pelo meio, ao contrário, avança sertão adentro para melhor 

compreender a sua sina e caçar recursos para superá-la. Fazendo um pacto 

com o destino e as forças da natureza, para o bem ou para o mal, Riobaldo 

deixa de ser mais um no rol dos dominados e encaminha-se para ser ele o 

dominador, proprietário, senhor de terras. Desatinado no início, temeroso, 

confuso, Riobaldo assimila, pouco a pouco, a lição do sertão, do sistema 

jagunço e dos grandes chefes. Faz estágio na jagunçagem, serve aos 

poderosos para melhor estudá-los e, ao final, torna-se mestre nas manhas do 

poder. 

 Riobaldo, Cerzidor, Tatarana, Urutu Branco... Riobaldo. ―Eu, quem é que 

eu era? De que lado eu era? Zé Bebelo ou Joca Ramiro? Titão Passos... o 

Reinaldo... De ninguém eu era. Eu era de mim. Eu, Riobaldo‖ (GSV, p. 167). Só 

dele ele era, só. O herói dos novos tempos, o herói moderno se empenhava na 

própria descoberta e na busca da individualidade, dos projetos e realizações 

pessoais. Aquele herói que saía guerreando em prol da coletividade e do bem 

comum era coisa do passado, pertencente a priscas eras, no tempo em que 

ainda se construíam castelos, povoados por reis, rainhas e donzelas 

desprotegidas, à espera de um cavaleiro leal e garboso. Riobaldo não era 

esse, não podia ser, não devia de. Ele cuidava era de salvar a própria pele, 

coisa que, por si só, já era difícil – ―Viver é negócio muito perigoso...‖ (GSV, p. 

26). Agiu mal? ―Não era de propósito, o senhor não julgue...‖ (GSV, p. 26). 
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 A fala mansa, o jeito sonso, tudo em Riobaldo vai nos envolvendo, nos 

cercando, tornando-nos íntimos, cúmplices da sua história e do seu proceder. 

Atentos, desconfiados, nos armamos e combatemos o simpático narrador, mas 

apenas para nos distrairmos novamente enquanto ele, ladino, pactário, 

novamente nos subjuga, encanta, e toma as rédeas – ele é o chefe! Ele nos 

convence de que de nada teve culpa, e, portanto, não purga remorsos. ―Digo 

ao senhor: remorso? Como no homem que a onça comeu, cuja perna. Que 

culpa tem a onça, e que culpa tem o homem?‖ (GSV, p. 328). Como julgar 

Riobaldo? É verdade que ele se arranjou muito bem à custa do sacrifício de 

Diadorim e de seus homens, mas não era assim mesmo o sistema? Não fora 

esse o seu grande aprendizado – que cada um tem o seu posto, o seu lugar no 

mundo? Não servira ele também aos grandes chefes, quando sua função era a 

de servir? Afinal, Riobaldo era um arrivista ou um bravo sobrevivente? ―O 

senhor nonada conhece de mim; sabe o muito ou o pouco?‖ (GSV, p. 611). 

Riobaldo era um herói – herói brasileiro. 
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A recepção crítica de Guimarães Rosa comporta as mais diferentes 

propostas interpretativas da obra literária, desde os trabalhos fundados na 

teoria estilística até as leituras metafísicas e psicanalíticas. No entanto, perante 

o gigantismo bibliográfico que caracteriza os estudos rosianos, é possível 

detectar algumas constantes hermenêuticas basilares ao trabalho dos 

intérpretes do autor de Grande sertão: veredas (1956), como exemplo, pode-se 

citar as leituras alegórico-religiosas do crítico lusitano António Cirurgião3, 

seguidas de perto por Heloísa Araújo, e a perspectiva esotérica, cujos 

principais nomes, Consuelo Albergaria4 e Francis Utéza5, pressupõem um 

código metafísico intrínseco às narrativas rosianas, acessível somente àqueles 

iniciados nos conhecimentos do ocultismo, da Alquimia e do taoísmo. 

Publicados a partir dos anos setenta, os ensaios citados acima possuem 

como precursor comum o crítico português António Cirurgião que fundamenta 

suas análises num processo de interpretação alegórica. Nesta perspectiva, 

cada personagem ou situação do texto representa uma alegoria de aspectos 

esotérico-religiosos; as doutrinas da ascética cristã, por exemplo, em ―Dão-

Lalalão‖ ou, no caso dos críticos brasileiros, os processos alquímicos, os 

ensinamentos orientais e a mitologia grega6. No entanto, diante dos postulados 

da hermenêutica contemporânea formulados, sobretudo, por Gadamer (1900-

                                                        
1
 Mestrando em Letras (Mestrado-sanduíche). nominedomine@hotmail.com 

2
 Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada. eellip@hotmail.com 

3
 CIRURGIÃO, António. Simbolismo religioso em Dão-Lalalão de Guimarães Rosa. Ocidente, 

Lisboa, v. 84, p. 145-157, 1973. 
4
 ALBERGARIA, Consuelo. Bruxo da linguagem no Grande Sertão: leitura dos elementos 

esotéricos na obra de Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,  1977. 154 p. 
5
 UTÉZA, Francis. João Guimarães Rosa: metafísica do Grande Sertão. Trad. José Carlos 

Garbuglio. São Paulo: EDUSP, 1994. 459 p. 
6
 Cf. CIRURGIÃO, António. Simbolismo religioso em Dão-Lalalão de Guimarães Rosa. 

Ocidente, Lisboa, v. 84, p. 145-157, 1973. 
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2002), em Verdade e Método [Wahrheit und Methode], e nos artigos de Jauss 

(1921-1997), a crítica depara-se com alguns questionamentos pertinentes à 

interpretação das obras literárias. Assim, é possível voltar-se ao exame dos 

pressupostos e das hipóteses de leitura da recepção de Guimarães Rosa nos 

textos de Heloísa Araújo, Francis Utéza e Consuelo Albergaria, estudiosos que 

seguiram de perto a orientação crítica do autor de Leituras Alegóricas de 

Camões7. No entanto, nosso texto não se define como uma análise 

depreciativa dos títulos, de modo a julgar sua validez, antes se discute a 

consistência hermenêutica das hipóteses desenvolvidas pelos autores e os 

limites do horizonte interpretativo da leitura esotérica das narrativas de 

Guimarães Rosa. 

Em Roteiro de Deus8, Heloísa Araújo dedica o capítulo ―Pisces: o 

casamento‖ à novela ―Dão-Lalalão‖, de Corpo de Baile, relacionando-a ao signo 

astrológico de peixes, como uma remissão ao mito de Afrodite e Eros quando 

perseguidos por Tifão e aos escritos de Ruysbroeck. Com base na idéia central 

de que a estória de Soropita e Doralda se desenvolve em torno de um eixo 

central, o sacramento matrimonial, a autora de O espelho evoca os 

mitologemas de Vênus, símbolo do amor encarnado em Doralda9, e as 

assertivas religiosas da ascética cristã para legitimar a sua hipótese de que há 

uma espiritualidade do matrimônio representada em ―Dão-Lalalão‖. Assim, ―o 

casamento, para Soropita, significa uma recomposição de si mesmo, uma 

unificação de si, reunindo seus pedaços, seus dois grandes pedaços são, como 

em todos os mortais, o corpo e a alma‖10. 

 Ao voltar-se para uma simbologia espiritual, na qual os personagens 

figuram como aspectos religiosos, Heloísa Araújo segue de perto o trabalho do 

crítico português António Cirurgião, apesar de, diferentemente do lusitano, 

referir-se a fontes da mística cristã e não aos Evangelhos propriamente, a 

autora não abandona a tríade alegórica desenvolvida pelo precursor desta 

perspectiva crítica. Assim, de acordo com a assertiva de Ruysbroeck sobre a 

estratificação do homem, ―na unidade inferior, ele [o homem] é sensível e 

                                                        
7
 CIRURGIÃO, António. Leituras alegóricas de Camões e outros estudos de literatura 

portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999. 189 p. 
8
 ARAÚJO, Heloísa Vilhena de. O roteiro de Deus. São Paulo: Mandarim, 1996. 556 p. 

9
 Idem, ibidem, p. 508. ―Doralda é, pois, a alegria, o brilho, as cores, a música, a festa, o 

desejo, que ornam, adornam, o casamento de Soropita — é o amor, é Vênus.‖ 
10

 Idem, ibidem, p. 507. 
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animal, na média, razoável e espiritual; na mais alta, é mantido em sua 

essência [contemplativa]‖11, Araújo assinala os elementos que tornam o 

casamento de Soropita o meio, pelo qual este se tornará o fiel servidor do 

propósito divino.  

Nesta perspectiva, o prazer advindo das imagens devaneantes da 

imaginação é um pecado venial e toda a sensualidade de Doralda é 

sacralizada, pois ―parece ser a alma imortal de Soropita que, na união com o 

corpo embeleza-o, dá-lhe vida, ar, luz, torna-o dourado‖12, estranhamente 

depara-se com uma espiritualização da mitologia pagã do amor, pois a autora 

refere-se à idéia cristã da alma iluminada, resultado da união com o divino, e 

noutro passo do artigo afirma a similitude de Doralda com a figura mitológica de 

Vênus. Mesmo a repulsa por Iládio, o negro que acompanha a comitiva de 

Dalberto, é originada da animalidade e da ―figuração da morte‖, pois este 

simboliza, junto à imaginação devaneante de Soropita, o impulso oposto à vida 

regrada, ao amor medido que é pregado nos textos de Ruysbroeck: ―Um 

apetite desordenado nos atrai inteiramente para um deleite interior e uma 

satisfação espiritual puramente naturais. Isto é o que chamamos de luxúria 

espiritual; pois é uma propensão desordenada do amor natural‖13. 

Em A Raiz da alma, no qual as novelas de Corpo de Baile são 

relacionadas com planetas, correspondendo a narrativa ―Dão-Lalalão‖ à Vênus, 

Heloísa Araújo, em nota-de-rodapé, apresenta a idéia de que ―Guimarães Rosa 

é mais pindárico aqui do que platônico: a realidade é o amor de uma mulher e 

não a idéia do amor‖14, isto é, a poética rosiana estaria, tal qual os poemas 

píticos, mais diretamente conectada às formas reais, à experiência humana, e 

não a um plano superior, das idéias, desse modo, o mito seria mais uma fonte, 

um recurso, que serviria ao labor poético do autor com a linguagem. No 

entanto, essa possibilidade é abandonada no prosseguimento do texto, em prol 

da busca de uma ―experiência mística do autor‖ revelada pelo texto. 

Nos trabalhos de outros dois estudiosos, Consuelo Albergaria e Francis 

Utéza, a ênfase num sentido doutrinal e numa interpretação decodificadora do 

                                                        
11

 RUYSBROECK, Jan van. O ornamento do casamento espiritual, II, ii. apud ARAÚJO, Heloísa 
Vilhena de. O roteiro de Deus. São Paulo: Mandarim, 1996. p. 508. 
12

 ARAÚJO, Heloísa Vilhena de. O roteiro de Deus. São Paulo: Mandarim, 1996. p. 510.  
13

 RUYSBROECK, Jan van. Op. cit.. p. 514. 
14

 ARAUJO, Heloísa Vilhena de. A raiz da alma. São Paulo: EDUSP, 1992. p. 113. 
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texto de Guimarães Rosa é mais arraigada que nos textos de Heloísa Araújo, 

enquanto esta se atém à sondagem de uma metafísica especulativa, os críticos 

supracitados cristalizam o sentido da obra rosiana como um texto iniciático, no 

qual é possível, conforme Albergaria, 

 

[P]rovar como se efetua uma realização dita ‗metafísica‘, capaz 
de permitir ao homem a obtenção de um estado superior — a 
‗moksha‘ ou ‗deliverance‘ [libertação transcendental] de que fala 
a tradição oriental — e os meios para a conseguir — a 
Iniciação Esotérica.15 

 

Devido ao espaço e tempo de que se dispõe, foca-se a leitura crítica do 

pesquisador francês. Resultado da pesquisa de doutorado, o Metafísica do 

Grande Sertão, de Francis Utéza fundamenta-se nas tradições esotéricas do 

taoísmo, o yin-yang oriental, e da alquimia, o solve et coagula ocidental, para 

formular a hipótese 

 

segundo a qual essas duas tradições, de que o escritor estava 
perfeitamente informado, se integram de modo sutil, até 
mesmo em seus detalhes mais específicos, no texto de GSV, 
constituindo chaves particularmente eficazes para a sua 
compreensão — chaves que, entretanto, não se oferecem 
inconsideradamente a todos os que dele se aproximam.16 

 

Na leitura de Utéza faz-se mais evidente a formulação de uma 

hermenêutica autoral a justificar um sentido transcendental das narrativas, uma 

vez que o autor de Grande Sertão: Veredas testemunha em entrevistas, no 

discurso de posse e nas correspondências com seus tradutores, o valor 

―metafísico-religioso‖ dos seus escritos. No entanto, nesses documentos não 

há necessariamente, da perspectiva da hermenêutica literária, na escritura 

rosiana enquanto obra estética, uma correspondência entre os processos 

alquímicos e o trabalho de composição das narrativas; conforme atestam os 

manuscritos de Guimarães Rosa, o rigoroso processo de elaboração da 

linguagem é uma orientação estética moderna que não se resume ao autor 

mineiro, mas é factível por outros autores do mesmo viés literário. 

                                                        
15

 ALBERGARIA, Consuelo. Bruxo da linguagem no Grande Sertão: leitura dos elementos 
esotéricos na obra de Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,  1977. 154 p. 
16

 UTÉZA, Francis. João Guimarães Rosa: metafísica do Grande Sertão. Trad. José Carlos 
Garbuglio. São Paulo: EDUSP, 1994. p. 409. 



346 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Ainda que se apelasse para a crítica genética como uma justificação a 

posteriori da postura crítica de Utéza, aquela, por sua vez, não pode se atribuir 

a função de legisladora dos significados, porque, mesmo que pesquise as 

fontes manuscritas de um autor, o sentido de uma obra literária, segundo 

Jauss, ―é um processo de recepção e produção estética que se realiza na 

atualização dos textos literários por parte do leitor que os recebe, do escritor, 

que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles reflete‖17. Isto é, a 

interpretação de uma obra literária é um processo dialético constituído num 

momento de tensão entre as expectativas do horizonte presente do intérprete e 

as leituras passadas de uma obra, assim, mesmo as declarações do autor da 

obra são datadas e nem sempre condizem com a letra da narrativa. Dessa 

forma, torna-se mais consistente na hermenêutica contemporânea o postulado 

de que a obra literária é essencialmente incompleta, pois sua totalidade, 

enquanto fenômeno estético, só é plenamente alcançada quando se considera 

com igualdade de valor o papel do leitor, do contexto histórico, da obra em si e 

do horizonte de expectativas no qual a obra é lida. 

No caso de ―Dão-Lalalão‖, uma novela marcada pelo sensualismo e por 

rompantes de violência, não há necessariamente um sentido simbólico de 

cunho religioso em cenas que demonstram uma atmosfera erótica explícita. 

 

Doralda avançava, com gatice, deslizava, êle a olhava, cima a 
baixo. — ―Tal, tira tua mão...‖ Ah, estudava contemplar — a 
vergonha dela, a cunha peluda prêta do pente, tôdas as 
penugens no liso de seu corpo. Os seios mal se passavam no 
ar. O rosto em curto, em encanto, com realce de dureza de 
ossos. As ventas que mais se abriam, na arfagem. A bôca, um 
alinhar de onde vincos, como ela compertava os beiços, 
guardando a gula. Os dentes mordedores. Tôda ela em sôbre-
sim, molhando um chamamento. O envesgo dos olhos. Só sutil, 
ela pombeava. Soropita abraçou-a: era todo o supetão da 
morte, sem seus negrumes de incerteza.18 

 

Os poucos trabalhos críticos voltados a esta novela ora destacam 

aspectos relacionados a uma leitura alegórica, como é o caso de A raiz da 

                                                        
17

 JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: 
Ática, 1994. p. 25 
18

 ROSA, João Guimarães. Corpo de Baile: sete novelas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 
1956. v. 2,  p. 542. 
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alma, ora focam a dimensão psicológica do intimismo sensual que emoldura a 

narrativa, mesmo assim, surgem lacunas nas leituras críticas como a ausência 

de um exame hermenêutico de ―Dão-Lalalão‖ que aborde as categorias de 

tempo, espaço e das estruturas narrativas da novela. Com isso, é possível que 

surjam outras possibilidades na releitura da obra. 

Voltando ao Metafísica do Grande Sertão, segundo a tese do crítico 

francês, a tradução dos princípios do taoísmo estaria no substrato lingüístico 

das páginas de Grande Sertão: Veredas e, também, no discurso de posse na 

Academia Brasileira de Letras, por meio de uma linguagem cifrada, Guimarães 

Rosa enxertou na sua escritura literária as doutrinas esotéricas e religiosas do 

ocidente e do oriente, de modo a integrarem-se e constituírem as chaves para 

o entendimento da obra. Nesse sentido, todos os elementos que compõem o 

livro, gráficos, personagens, lugares e peripécias, são traduções veladas, sob 

um fundo regionalista, de símbolos provenientes de tradições diversas 

(hermética, alquímica, cristã, maçônica), por exemplo, conforme Utéza, o título 

do romance de Riobaldo representaria um pórtico da saga sertaneja, no qual se 

integram duas concepções esotéricas. 

 

As duas modalidades diferenciadas do Uno primordial, que 
garantem juntas o movimento cósmico, se identificam aqui [no 
título: Grande Sertão: Veredas], tanto em sua expressão 
hermético-alquímica — água das veredas e terra do sertão, 
solve et coagula — como em sua tradução taoísta — uma vez 
yin, uma vez yang, é o Tao.19 

 

Outro ponto importante é o fato de que a proposta interpretativa de 

Francis Utéza, fruto de uma pesquisa minuciosa e desenvolvida num texto bem 

construído, demanda do leitor uma iniciação mínima nos textos esotéricos, 

neste passo apresenta-se uma outra problemática da leitura de Utéza, que se 

soma à hermenêutica autoral analisada anteriormente. O intérprete concebe a 

obra de Guimarães Rosa como um texto codificado e propõe que sua análise, 

pretensamente, é o meio de abertura deste discurso cifrado que perpassa os 

questionamentos de Riobaldo. Nem todos os leitores seriam capazes, sem as 

informações requeridas, de compreender a obra, mas o crítico possuiria as 

                                                        
19

 UTÉZA, Francis. João Guimarães Rosa: metafísica do Grande Sertão. São Paulo: EDUSP, 
1994.   p. 56.  
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chaves do significado. 

Diante desta assertiva, a hermenêutica estético-recepcional, para além de 

um vocabulário metodológico, questiona a afirmação categórica de um 

significado. Para Jauss, ―a obra literária é condicionada primordialmente pela 

relação dialógica entre literatura e leitor‖20, portanto os campos envolvidos 

(contexto histórico, público e obra) no ato interpretativo ombream-se e 

dialogam no momento de compreensão presente. Este postulado segue de 

perto o pensamento de Gadamer, ao considerar que a interpretação de uma 

obra é proveniente da fusão de horizontes, um marcado pelos pressupostos do 

intérprete no momento atual e o outro mediado por uma tradição crítica. Assim, 

o significado de uma obra literária é resultado de implicações de ordem 

estéticas e também históricas, por isso não pode ser unívoco e invulnerável ao 

decorrer do tempo. 

 

[A] relação entre literatura e leitor possui implicações tanto 
estéticas quanto históricas. A implicação estética reside no fato 
de já a recepção primária de uma obra pelo leitor encerrar uma 
avaliação de seu valor estético, pela comparação com outras 
obras já lidas. A implicação histórica manifesta-se na possibili-
dade de, numa cadeia de recepções, a compreensão dos 
primeiros leitores ter continuidade e enriquecer-se de geração 
em geração, decidindo, assim, o próprio significado histórico de 
uma obra e tornando visível sua qualidade estética.21 

 

As leituras esotéricas sobre Guimarães Rosa, por mais que assinalem 

uma erudição e uma extensa pesquisa, enfatizaram demasiadamente uma 

crítica voltada para o exame de uma simbologia velada nas narrativas rosianas, 

concebendo a obra literária como um texto esotérico, ainda que não o 

considerassem como doutrinal. Com base numa hermenêutica autoral, 

procuraram traçar na escritura de Guimarães Rosa o sentido ―metafísico-

religioso‖ de sua obra, descuidando dos limites interpretativos que se impõe a 

qualquer análise que pretenda aproximar diferentes campos do conhecimento. 

Não obstante, os textos de Consuelo Albergaria, Francis Utéza e Heloísa 

Araújo demarcam uma proposta interpretativa que suscitou algumas questões 

                                                        
20

 JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: 
Ática, 1994. p. 24. 
21

 JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. Trad. Sérgio 
Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994. p. 24. 
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à hermenêutica da obra rosiana. 

Outros autores, de data mais recente, que também se inserem na veia 

crítica rosiana, Biagio D‘Angelo e Ronaldes de Melo e Souza, ao voltarem-se 

para o exame da temática amorosa em ―Dão-Lalalão‖, inserem-se na história 

estético-recepcional de Guimarães Rosa entre àquelas leituras que 

pressupõem hermenêuticamente os ensaios de Benedito Nunes, 

principalmente, ―O amor na obra de Guimarães Rosa‖, no qual é situado o 

―platonismo heterodoxo‖ inerente ao erotismo rosiano. Nas palavras do 

ensaísta paraense: 

 

a tematização do amor, na obra de Guimarães Rosa, repousa 
principalmente nessa idéia mestra do platonismo [a diáletica 
ascensional de eros], colocada, porém, numa perspectiva 
mística heterodoxa, que se harmoniza com a tradição 
hermética e alquímica, fonte de toda uma rica simbologia 
amorosa, que exprime, em linguagem mítico-poética, situada 
no extremo limite do profano com o sagrado, a conversão do 
amor humano em amor divino, do erótico em místico.22 

 

Na reverberação crítica do ensaio de Benedito Nunes surgiram vários 

artigos e livros que recorriam aos mesmos tópicos de leitura, assim, ao se 

agregarem sob um mesmo pressuposto crítico-teórico e recorrerem, de modos 

diferentes, à temática do amor em Guimarães Rosa, constituiu-se uma tradição 

de leitura com a qual relacionam-se, diferentemente, os dois leitores aqui 

brevemente examinados nos artigos ―Dão-Lalalão, a reescrita do desejo‖23, de 

Biagio D‘Angelo, e ―Eros e Psique em ‗Dão-Lalalão‘‖24. 

Com base numa perspectiva que concebe a obra literária como um todo 

hermenêutico, no qual a experiência estética é conduzida por uma integração 

entre a herança da tradição histórico-literária e o horizonte de expectativas do 

leitor, tomado como colaborador hermenêutico na construção do sentido da 

obra, é possível compreendermos a tensão intrínseca à estrutura aplicativa da 

interpretação, pois o crítico, diante da obra literária, põe em jogo seus próprios 

                                                        
22

 NUNES, Benedito. O amor na obra de Guimarães Rosa. In: O dorso do tigre. São Paulo: 
Perspectiva, 1976.        p. 145. 
23

 D‘ANGELO, Biagio. Dão-Lalalão, a reescrita do desejo. O eixo e a roda, Belo Horizonte, v. 
12, p. 291-299, 2006. 
24

 SOUZA, Ronaldes Melo e. Eros e Psiquê em ―Dão-Lalalão‖. Disponível em 
www.filologia.org.br/ivcluerj-sg/anais/iii/completos%5Cpalestras%5Cronaldes_demelo.pdf. 
Acesso em 06.02.2008. 
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preconceitos e expectativas, numa relação dialógica com o discurso alheio 

constituído pela história recepcional. É neste sentido que Gadamer (1900-

2002), em ―Hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica‖25, fala de uma 

―fusão de horizontes‖. 

 

[U]ma hermenêutica filosófica haverá de concluir que o 
compreender só é possível quando aquele que compreende 
coloca em jogo seus próprios preconceitos. [...]. A distância 
insuperável e necessária entre os tempos, as culturas, as 
classes, as raças — ou mesmo entre as pessoas — é um 
momento supra-subjetivo, que confere tensão e vida a todo 
compreender. Pode-se descrever este fenômeno também do 
seguinte modo: o intérprete e o texto possuem cada qual seu 
próprio ―horizonte‖ e todo compreender representa uma fusão 
desses horizontes.26 

 

  Considerando esta premissa, justifica-se o fato de não se desenvolver, 

nesta comunicação, um estudo isolado de textos críticos, antes, procura-se 

seguir os fios interpretativos que tecem os questionamentos levantados pelos 

intérpretes mais recentes de Guimarães Rosa, por critérios metodológicos, 

assinalados na recepção crítica de 1998 em diante, conforme os postulados da 

hermenêutica moderna, representada aqui por Gadamer, cujo pensamento 

define que 

 

as palavras brotam do movimento comunicativo da 
interpretação que o homem faz do mundo, e que se dá na 
linguagem. Movidas e transformadas por esta interpretação, as 
palavras se enriquecem, alcançam novos contextos que 
recobrem os antigos, resguardam-se num quase esquecimento 
para tornar à vida em idéias novas e questionadoras.27 

 

Seguindo esta concepção do ato de compreender, o artigo ―Eros e Psique 

em ‗Dão-Lalalão‘‖, de Ronaldes de Melo e Souza, numa primeira leitura, 

relaciona-se com o trabalho de Heloísa Araújo, em Roteiro de Deus28. No 

entanto, a hipótese de leitura do professor da UFRJ em muito difere daquela 

esboçada por Heloísa Araújo. Conforme o artigo de Ronaldes, o erotismo 

                                                        
25

 GADAMER, Hans-George. Hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica. In: Verdade e 
Método II. 7. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. p. 111-142. 
26

 Idem, ibidem, p. 132. 
27

 Idem, ibidem, p. 137. 
28

 ARAÚJO, Heloísa Vilhena de. O roteiro de Deus. São Paulo: Mandarim, 1996. 556 p. 
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presente em ―Dão-Lalalão‖ constitui-se por uma negação do patamar 

espiritualizado que alcança a ascensão amorosa,  

 

[n]a união genuinamente erótica, os amantes se realizam no 
mundo em que vivemos, e não no páramo empíreo das almas 
desencarnadas. Compreende-se, portanto, o motivo porque o 
nexo imagético, que traduz o encontro epifânico de Doralda e 
Soropita, nada tem ver com as metáforas espirituais. Os sons, 
os perfumes e as cores se correspondem como imagens 
somáticas e telúricas.29 

 

É neste passo da argumentação que se estabelece a tensão com a 

tradição, pois o crítico nega a dialética ascensional pressuposta por Benedito 

Nunes para depreender que a concepção platonizante do amor, assinalada no 

mito de Eros e Psique, opõe-se à ensejada em ―Dão-Lalalão‖, pois, conforme 

Ronaldes, ―[n]o contexto cultural da civilização ocidental, a separação 

metafísica do universo inteligível e do mundo sensível inviabiliza a 

compreensão do amor como potência somática e telúrica‖. Uma vez que na 

novela referida o ―sacerdócio‖ matrimonial de Doralda cobre-se de um manto 

telúrico, somado às imagens e sensações da natureza, o corpo não é visto 

como recipiente passageiro que é desfeito quando se alcança o limiar da 

espiritualização, mas como palco do ritmo de gozo e sofrimento da vida, assim, 

―[n]o conjunto sinfônico das sagas rosianas do sertão, o hino de amor à vida 

encarnada no corpo constitui o motivo dominante das narrativas enfeixadas no 

corpejante gesto de baile da vida que se representa em ritmo de transe‖30. 

Ao reafirmar os aspectos sagrados da temática amorosa na narrativa 

rosiana, Biagio D‘Angelo figura como o contraponto à posição do professor da 

UFRJ. Em ―Dão-Lalalão, a reescrita do desejo‖, a carga erótica da novela é 

interpretada sob o ângulo de uma ―medievalização do desejo‖, na qual se 

encontra um dístico alegórico, pois, segundo a leitura de D‘Angelo, a narrativa 

se dicotomiza entre a alegoria do desejo erótico e do desejo de plenitude.  

Remontando ao caráter alegorizante das fontes bíblicas e literárias presentes 

em ―Dão-Lalalão‖, como o ―Cântico dos cânticos‖ e algumas passagens da 

Divina comédia de Dante Alighieri, o professor da Universidade Católica Sedes 

Sapentiae, em Lima, argumenta que a ―ausência de uma completude definitiva, 

                                                        
29

 SOUZA, Ronaldes Melo e. Eros e Psiquê em ―Dão-Lalalão‖. p. 11. 
30

 Idem, ibidem, p.11. 
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relaciona-se com o anseio de alcançar a sua forma, o seu espaço totalizante: a 

perfeição, a unidade, o completamento realizam-se no gesto duplo e 

multifacetado de eros e do amor‖31. 

Ao enveredar pelo viés da alegoria, Biagio D‘Angelo vincula-se ao 

processo de interpretação dos trabalhos de António Cirurgião e Heloísa Araújo, 

notadamente, autores que se voltaram para a valoração de uma demanda 

religiosa nas narrativas rosianas, todavia, para D‘Angelo, 

 

[a] carnalidade, parece sugerir Rosa com esse personagem 
[Soropita], não deve ser interrompida, a dimensão ―noturna‖ a 
alma deve ser aceita, vivida, amada como ponto de arranque 
da própria humanidade. O ―eros‖ platônico é superior à poesia, 
mas em Guimarães Rosa, o eros precisa, ao contrário, da 
forma narrativa ou da estética para poder libertar-se das 
impurezas que deturpam o desejo de totalidade.32 

 

A consumação da totalidade perpassa toda a leitura da novela como o 

principal objetivo da escrita rosiana, a ―operação narrativa‖, quando consegue 

dispersar o erótico vulgar, inicia o processo de ascese em direção ao Belo. 

Muito semelhante ao pensamento platônico, unicamente matizado aqui pelos 

aspectos do narrativo e religioso, a hipótese interpretativa de Biagio D‘Angelo 

relaciona-se mais harmonicamente com a tradição crítica, visto como a 

dimensão estética do texto é tida, da mesma forma que o fazem seus 

predecessores, como secundária ao principal motivo da novela, ―[a] vida plena, 

objetivo constitui o verdadeiro êxtase, a exaltação do espírito, que, no ato 

próprio de ir fora de si, reconstrói o sentido caçado e questionado da 

existência.‖33. 

Narrativa complexa que se insere num projeto estético igualmente 

complexo, ―Dão-Lalalão‖ e ―Buriti‖ têm sido abordados de maneira isolada pelos 

estudos críticos, a exemplo dos que se analisaram aqui, que deixam à margem 

aspectos fundamentais destas novelas ainda não explicitados pela crítica 

rosiana, como a hipótese de uma unidade hermenêutica na constituição do 

volume Noites do Sertão, onde se encontra a novela, e do ciclo de novelas de 

                                                        
31

 D‘ANGELO, Biagio. Dão-Lalalão, a reescrita do desejo. O eixo e a roda, Belo Horizonte, v. 
12, 2006. p. 295. 
32

 Idem, ibidem, p. 297. 
33

 Idem, ibidem, p. 298. 
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Corpo de Baile. Ainda assim, as leituras de Ronaldes de Melo e Souza e Biagio 

D‘Angelo contribuem à discussão em torno da ficção de Guimarães Rosa por 

demonstrarem o diálogo nem sempre concessivo em relação tradição crítica e 

trazerem novos questionamentos sobre a obra rosiana. 

As leituras esotéricas sobre Guimarães Rosa, por mais que demonstrem 

erudição e extensa pesquisa, enfatizaram demasiadamente uma crítica voltada 

para o exame de uma simbologia velada nas narrativas rosianas.  António 

Cirurgião e Heloisa de Araújoprocuraram traçar, na escritura de Guimarães 

Rosa, um sentido ―metafísico-religioso‖, no entanto, descuidaram dos limites 

interpretativos que se impõem a qualquer análise que pretenda aproximar 

diferentes campos do conhecimento. Mesmo assim, a leitura esotérica 

representa, na bibliografia rosiana, uma constante interpretativa na qual se 

inserem uma grande parte da crítica de Guimarães Rosa e foi, 

cronologicamente, uma das primeiras leituras não só de ―Dão-Lalalão‖, como 

também, de Corpo de Baile. 
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GUIMARÃES ROSA NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE 
APROXIMAÇÃO1 

 
Francisca Patrícia Pompeu Brasil 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Introdução 

 

 João Guimarães Rosa, nascido em 1908, na pequena cidade de 

Cordisburgo, interior de Minas Gerais, é hoje considerado um dos maiores 

escritores brasileiros do século XX. Autor de obras consagradas, como o livro de 

contos Sagarana e o romance Grande Sertão: Veredas, Rosa tinha um modo 

peculiar de trabalhar a língua e de extrair dela o máximo de expressividade. 

Acreditava que a forma de se dizer algo era tão ou mais importante do que aquilo 

que estava sendo dito, e que ―o melhor dos conteúdos de nada vale se a língua 

não lhe faz justiça‖ (Coutinho, 1994: 13). Por esse motivo, empreendeu uma 

verdadeira revolução na linguagem ficcional, fazendo uso dos mais diversos 

recursos, a fim de revitalizá-la e de ―forçar‖ seu leitor a refletir sobre ela. Tal fato, 

contudo, acabou por tornar suas obras complexas e de difícil acesso aos jovens 

leitores. 

 Acreditamos, no entanto, que o aluno do Ensino Médio tenha uma certa 

experiência em relação à leitura de textos literários e que, por esse motivo, já 

possa, com o auxílio do professor, ser iniciado na leitura dos textos rosianos. 

Nossa proposta, no presente trabalho, é motivar o professor de literatura a 

promover uma aproximação entre seu aluno e os textos de Guimarães Rosa. 

 

1 Uma proposta de aproximação 

 

Guimarães Rosa, devido à complexidade de sua obra, acabou por 

distanciar os leitores. As pessoas costumam pensar que, por apresentar uma 

linguagem tão revolucionária, seus textos são difíceis e até mesmo cansativos, e 

                                                        
1
 Este artigo é parte da dissertação Guimarães Rosa no Ensino Médio, apresentada como 

requisito para obtenção do título de especialista, pela Universidade Estadual do Ceará. 
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assim, muitas vezes, desistem da leitura. Esse modo preconceituoso de julgar as 

obras do autor, mesmo antes de conhecê-las mais profundamente, acabou por 

fazer com que os jovens fossem impedidos de ter algum contato com elas, uma 

vez que muitos professores de literatura, responsáveis pela promoção desse 

contato, não se sentem motivados a contribuir para que ocorra a aproximação. 

Eles próprios acreditam que os textos rosianos não são adequados para seus 

alunos. 

Pensamos, no entanto, que os textos de Guimarães Rosa podem, sim, 

ser trabalhados com os alunos do Ensino Médio, desde que tais alunos já 

tenham certa experiência com a leitura de textos literários, o que facilitará a 

sua compreensão das produções de Rosa. O que falta, muitas vezes, é 

disposição por parte dos professores em buscar, dentro da obra desse autor, 

textos mais apropriados aos estudantes e tentar fazer um trabalho de 

aproximação. O que muitos professores ainda não sabem é que, quando se 

deseja despertar no leitor o interesse por determinada leitura, é necessário atentar 

para dois requisitos básicos: tornar o texto interessante e significativo para o 

leitor, e se apresentar como um leitor maduro que irá auxiliá-lo no momento de 

interagir com o texto. 

A fim de tentar tornar o texto mais significativo para o aluno, o professor 

pode iniciar fazendo uma aproximação entre autor e obra. Muitos críticos 

literários costumam dizer que não se deve querer aproximar-se de uma obra 

através da biografia de seu autor, por aquela ser ―uma realidade autônoma, 

válida por si mesma e independente de qualquer biografismo‖(BIZZARRI apud 

PIRES,1993: 175), mas, o fato é que muitos autores costumam espelhar-se em 

suas vidas no momento da criação, inserindo em suas obras muitas coisas que 

lhes são próprias. Guimarães Rosa pode ser citado como um desses autores, 

cujas vida e obra muitas vezes se confundem. O próprio Guimarães sempre 

procurou deixar claro esse fato.  

Legítima literatura deve ser vida. Não há nada mais terrível que 
uma literatura de papel, pois acredito que a literatura só pode 
nascer da vida, que ela tem de ser a voz daquilo que eu chamo 
‗compromisso do coração‘. A literatura tem de ser vida! O 
escritor tem de ser o que ele escreve (ROSA apud PIRES, 
1993: 60). 

 

 Pires (1993: 47), faz uma proposta de aproximação ao autor através de 
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duas perspectivas de abordagem, onde seriam trabalhados aspectos da vida e 

da obra de Guimarães. Afirma que essa abordagem tem por finalidade 

―facultar-nos uma aproximação maior ao enigma Guimarães Rosa.‖  

Assim, aproveitamos a proposta de José Alves Pires: aproximar-se de 

Guimarães através de fatos relacionados a sua vida que, de alguma forma, 

influenciaram na criação de suas obras. Por esse motivo, tomamos como base 

o capítulo ―Aproximação a Guimarães Rosa‖, da obra  João Guimarães Rosa: 

Uma Literatura Almada. 

Sendo Rosa visto por muitos como uma espécie de ―enigma a ser 

decifrado‖, provavelmente, o conhecimento de fatos relacionados à sua vida, e 

a alguns aspectos intrigantes de seu modo de agir, pensar e sentir, poderá 

oferecer aos seus leitores uma porta de acesso à sua obra. 

De início, torna-se necessário falar sobre algo que influenciou muito o 

autor em suas produções literárias e que se fez presente, de uma maneira 

marcante, em quase todas as suas criações: a terra natal.  

Foi o fato de ter nascido e vivido durante alguns anos na pequena cidade 

de Cordisburgo, localizada no interior de Minas, que despertou no autor o 

sentimento telúrico e a admiração pelas belezas naturais. Uma outra 

característica do autor que influenciou, de maneira decisiva, seu processo de 

criação foi a religiosidade. O fato é que se pode  perceber, com facilidade, na 

obra rosiana a forte intenção do autor de buscar algo mais que o puramente 

material, de conhecer o sentido, o porquê dos acontecimentos. Rosa, em suas 

criações, parece não se contentar em permanecer no mundo material, na 

realidade concreta, por isso busca transcender para uma outra realidade, para 

uma nova dimensão. Em seu romance Grande Sertão: Veredas, a busca pelo 

sentido do bem e do mal, e pela existência de Deus e do diabo se faz presente. 

A importância da religiosidade em sua vida pode ser comprovada através de 

depoimentos dados por sua filha Vilma Guimarães: 

Espírito naturalmente cristão, religiosidade intensa, 
interessava-lhe a realidade do mundo imaterial e a grande 
significação das coisas criadas. Procurava os nexos entre o 
visível e o invisível, o sensorial e o ultra-sensorial. Simbolismo, 
ficção e fato, presentes em sua obra, são os aliados que 
identificam a sua visão histórico-filosófica. (ROSA apud 
PIRES,1993: 51) 

  

Esse desejo de conhecer os mistérios relacionados à existência humana 



358 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

é comprovado pelo interesse que ele demonstrava ter pelas diversas formas de 

religião. Tal ecletismo religioso Rosa acrescentou ao seu personagem 

Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas, cuja maior angústia era descobrir a 

legitimidade ou não de um suposto pacto que fizera com o diabo. E a arma que 

o personagem utilizava para afastar-se do mal era provar a si mesmo a não 

existência dessa entidade através da palavra, do discurso. 

Não seria exagero afirmar que a força motriz do escritor Guimarães 

Rosa foi essa religiosidade, pois foi ela que o fez buscar na arte literária uma 

forma de aproximar-se de Deus e, como seu personagem Riobaldo, através da 

palavra, do discurso, afastar-se do mal.  

É importante observar como se dá o processo criador de um artista, 

pode-se perceber, através de alguns dos relatos de Guimarães Rosa, que ele 

considerava tal processo como conseqüência da inspiração. Dizia que a 

inspiração costumava vir-lhe, e ele não era mais do que uma espécie de 

intermediário. No entanto, isso não significa que a obra lhe chegasse pronta, 

acabada, pois, o autor era conhecido como um dedicado escritor, que 

costumava trabalhar muito os seus textos, a fim de conseguir alcançar a 

expressividade tão buscada. É isso que se pode observar, quando se lê esse 

relato que o próprio Rosa faz a um amigo sobre o processo de trabalho ao qual 

se submeteu para a criação de seu livro de contos Sagarana: 

O livro foi escrito – quase todo na cama, a lápis, em cadernos 
de 100 folhas – em sete meses; sete meses de exaltação, de 
deslumbramento. (Depois, repousou durante sete anos; e, em 
1945 foi ‗retrabalhado‘, em cinco meses, cinco meses de 

reflexão e lucidez). (ROSA apud PIRES, 1993: 64) 

 

Como um autor de textos literários, como o artista que era, Guimarães 

Rosa buscava a essência humana e, nessa busca, ele fazia uso de um 

importante instrumento: a linguagem. Acreditava que a linguagem e a vida 

eram uma coisa só, assim, se a vida era dinâmica e sempre em processo de 

evolução, a linguagem também deveria apresentar essas características. 

Talvez aí esteja a resposta para o enigma Guimarães Rosa – autor complexo 

de obras herméticas. Se a vida está sempre em evolução, a linguagem deveria 

ser revolucionária, uma vez que é o retrato da vida.  

Também acreditava que o escritor deveria se comprometer com o seu 

trabalho a ponto de se confundir com sua obra: o autor deveria ser aquilo que 
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escrevesse. Para conseguir o seu objetivo de aproximar da vida a linguagem, o 

autor buscou conhecer profundamente o seu instrumento de trabalho; daí o 

desejo de conhecer outros idiomas, a fim de, como afirma o próprio autor, 

compreender mais profundamente o idioma nacional. 

Rosa parecia ver na língua um caminho para o infinito, para o eterno. 

Acreditava no poder expressivo das palavras, uma vez que estas, para ele, 

eram capazes de vencer o mal. Em sua concepção, o escritor assume um 

papel crucial frente ao humano. Sendo a língua o espelho da alma, o escritor 

tem em mãos um instrumento por demais valioso, que não pode, nem deve, 

ser trabalhado de qualquer forma, sem a dedicação e os cuidados necessários. 

O artista passa a ser, para Guimarães, uma espécie de deus. É ele quem vai 

criar, dar a vida conforme a sua sensibilidade; e a  obra criada será semelhante 

ao seu criador: ―...pois quero voltar cada dia à origem da língua, lá onde a 

palavra ainda está nas entranhas da alma, para poder lhe dar luz segundo a 

minha imagem.‖ (ROSA apud PIRES, 1993: 99) 

O conhecimento aprofundado da língua deu ao autor condições de 

trabalhá-la como poucos o fizeram. Rosa se dedicou a ressuscitar palavras 

mortas, através das mais diversas transformações, e a resgatar a 

expressividade original delas: ―há meu método que implica uma utilização de 

cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das 

impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la a seu sentido original.‖  (ROSA 

apud PIRES, 1993: 69) 

Muitos dos recursos utilizados por Guimarães Rosa, em suas obras, têm 

esse objetivo: reavivar significados e expressividade originários e fazer com 

que o leitor perceba a importância disso. É fundamental que o leitor conheça 

quais foram as metas traçadas pelo autor no momento de produzir seus textos, 

pois, sabendo o que este espera,, torna-se mais fácil aproximar-se da imagem 

do enunciatário (leitor ideal) inserida no texto. 

A intenção de Guimarães Rosa, em relação ao seu leitor, é fazer com 

que este deixe de ser um mero receptor de informações – que nem ao menos 

tem consciência de como as informações estão sendo passadas para ele -, 

para assumir o seu papel de co-responsável pela construção do sentido do 

texto.  

Mas, se é necessário conhecer um pouco mais da vida de Guimarães e 
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de alguns aspectos de sua personalidade, a fim de adentrar em sua obra, 

torna-se necessário, também, saber qual a posição que o autor ocupa na 

literatura brasileira e a qual Escola Literária ele pertence. Isto sempre foi motivo 

de muita polêmica entre os teóricos da literatura. Essa polêmica se deve ao 

seguinte fato: porque Guimarães retratou a sua região, que é o sertão de 

Minas, utilizando-a como cenário de suas histórias; e usou como personagens 

os habitantes dessa região, tende-se a afirmar que ele é um autor regionalista, 

como muitos fazem. No entanto, se for observado o fato de que o ―sertão‖ de 

Rosa assume dimensões bem maiores daquelas delimitadas geograficamente, 

e que a busca do autor pelo sentido da essência humana está, muitas vezes, 

representada no que, para ele, é o sertão: um ambiente mágico, inspirador e 

vivo de onde o homem sertanejo retira sua força, notar-se-á que o sertão de 

Rosa tem um caráter bem mais universal do que regional, o que nos leva a 

refutar  a afirmação de que ele é um autor regionalista. 

O sertão era visto por Guimarães como uma fonte de inspiração, na qual 

o homem sertanejo, que tinha algum talento para as letras, buscava sua 

essência: ―Quem cresce em um mundo que é literatura pura, bela, verdadeira, 

real, deve algum dia começar a escrever, se tiver uma centelha de talento para 

as letras‖ (ROSA apud PIRES, 1993: 89). 

O autor revela que o sertão foi o que lhe impôs o amor à arte literária. 

Esse ambiente é, para ele, o lugar de onde provêm os escritores que não 

trabalham apenas com o cérebro, mas também e sobretudo com o ―sangue do 

coração humano‖ (ROSA apud PIRES, 1993: 91). Guimarães via, na figura do 

escritor, uma espécie de alquimista da palavra e, no sertão, uma espécie de 

lenda, de ambiente inspirador.  ―Eu trazia sempre os ouvidos atentos; escutava 

tudo o que podia e comecei a transformar em lenda o ambiente que me 

rodeava, porque este, em sua essência, era e continua sendo uma lenda‖  

(ROSA apud PIRES, 1993: 89). 

Observa-se que, nas obras rosianas, todos os elementos que compõem 

o cenário sertanejo transpiram força, poder e mistério. O rio, por exemplo, 

passa a assumir, dentro do universo ficcional de Guimarães Rosa, novas 

dimensões, e serve, assim como o sertão, para caracterizar aspectos da 

essência humana. 

Mas o certo é que, por sua nova forma de expressão literária, pelas 
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revoluções que promoveu na linguagem, pela maneira singular de caracterizar 

seus personagens e o cenário de suas obras, fica difícil ―encaixar‖ Guimarães 

Rosa em uma Escola Literária. Ele foi um criador que sempre demonstrou ser 

livre de convencionalismos; o que ele buscava era, sim, uma nova forma de 

expressar o mundo, de buscar a Deus através da arte e de trabalhar a 

essência humana a fim de melhor conhecê-la. 

Há ainda muito a se conhecer da vida de Guimarães Rosa, destacamos 

que o objetivo aqui não foi o de apresentar uma biografia sua, mas apenas o 

de sugerir uma forma de aproximação ao autor através de alguns aspectos de 

sua biografia.  

Acredita-se que o jovem, já conhecendo um pouco mais da vida de 

Guimarães, poderá agora ter um primeiro contato com as produções do autor. 

E, para que ocorra a aproximação entre leitor iniciante e obra, o próximo passo 

será selecionar textos adequados a esse tipo de leitor. É importante lembrar 

que cabe ao professor mediar esse processo, apresentando-se como um leitor 

maduro, pronto a dar apoio quando for necessário.  

 

2 Seleção dos textos 

Nosso objetivo agora é apresentar alguns critérios de seleção, que 

deverão ser observados pelo professor, no momento de escolher os textos 

rosianos a serem trabalhados em sala de aula. De início, é importante ressaltar 

que a obra deverá ser estudada integralmente e não somente através de 

fragmentos, como se costuma fazer na escola, pois os fragmentos não 

proporcionam ao leitor a intimidade necessária com o texto. É isso que afirma 

Micheletti (1999: 68): 

Freqüentemente nos livros didáticos aparecem excertos, fragmentos de 

romances e até de textos teatrais. É possível ter-se um contato com esses 

textos, mas faltará sempre uma maior intimidade, mesmo que se faça um 

resumo do todo. 

A autora destaca a importância de se trabalhar os detalhes de uma obra, 

a fim de fazer com que o leitor tenha condições de relacioná-los com o todo. 

Afirma, também, que o conto, por ser uma narrativa curta, se mostra ideal para 

o trabalho feito em sala de aula: ―Assim, o conto é perfeito: o professor, em 

companhia de seus alunos, pode explorá-lo minuciosamente, atendo-se a 
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detalhes e relacionando-os com o todo‖ (MICHELETTI, 1999: 68). 

A afirmação feita pela autora deve-se ao fato de os contos serem 

narrativas curtas. Mas note-se que há ainda, nesse gênero textual, outras 

características que poderão atrair o jovem leitor: no conto, há uma ênfase 

maior naquilo que é essencial, o que o torna mais dinâmico; normalmente, ele 

se apresenta de uma forma bem condensada, havendo apenas um núcleo 

dramático, com um só conflito, um único núcleo de ação; também, há poucas 

personagens, sendo que estas agem num espaço geográfico bem restrito e em 

um tempo curto, que, poucas vezes, ultrapassa horas ou dias; o contista busca 

despertar, em seu leitor, uma única impressão que pode ser de medo, de 

angústia, de piedade etc. Por tudo isso, esse gênero textual apresenta maiores 

possibilidades de seduzir os jovens, que costumam impor às suas leituras, 

dinamismo e objetividade. 

Guimarães Rosa escreveu diversos contos, fato que possibilita 

selecionar, em sua obra, aqueles que sejam mais acessíveis ao leitor iniciante. 

No entanto, deve-se observar que os contos de Rosa deverão ser escolhidos 

cuidadosamente, já que muitos deles apresentam uma extensão maior do que 

a recomendável para se trabalhar em sala de aula. 

Se o professor já proporcionou ao aluno um primeiro contato com o 

autor, através de dados pertinentes à biografia, supõe-se, então, que este 

aluno já tenha conhecimento de algumas importantes características de Rosa, 

as quais o influenciaram em suas produções literárias, como por exemplo: o 

amor à terra natal, a religiosidade e a admiração que tinha pela expressividade 

das palavras, fatores de que já falamos. Esse conhecimento, provavelmente, 

irá auxiliar o jovem no momento de interagir com o texto. Isso, é claro, se o 

professor souber orientá-lo adequadamente e tiver condições de fazer uma 

abordagem eficiente das produções selecionadas. 

É importante que o professor saiba que há duas formas de abordagem 

de uma obra: a análise externa e a análise interna. A primeira se refere ao 

estudo extrínseco do texto, ou seja, a uma análise feita de fora para dentro, 

quando serão levados em conta o fator social, a personalidade do autor, as 

concepções gerais sobre a cultura e a civilização em que a obra foi produzida, 

etc. A segunda é o estudo intrínseco, pelo qual o texto será trabalhado a partir 

dele mesmo: sua estrutura lingüística, a organização do material, a constituição 
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e as relações dos signos lingüísticos, os motivos que compõem o(s) tema(s) 

etc. É importante observar que não se deve trabalhar um texto literário apenas 

por uma dessa perspectivas, pois elas não se opõem entre si. O que ocorre é 

que cada uma delas focaliza mais um aspecto da obra do que outro. 

Guaraciaba Micheletti, na obra já citada, observa que o trabalho será mais 

completo se contemplar os aspectos extrínsecos e os intrínsecos. 

Em livros como os de Rosa, onde se percebe que muitos elementos da 

vida do autor e da cultura de seu povo foram inseridos, é importante que se 

faça essa relação, para que haja uma melhor compreensão da obra em si e um 

maior envolvimento do leitor. 

O aluno, que está cursando o Ensino Médio – e, vale ressaltar, a quem 

se recomenda, neste trabalho, a iniciação da leitura dos textos rosianos - ainda 

se apresenta bastante inseguro diante de tais produções, pelos motivos que já 

foram discorridos neste trabalho.  Por sentir a insegurança de seu aluno, o 

professor procura tornar os textos mais acessíveis a eles e, para isso, costuma 

fazer uso de recursos como resumos, comentários, perguntas, etc. Outra 

tentativa é que buscar textos muito simples, o que não é a solução. Deve-se, 

sim, levá-lo a evoluir aumentando o nível de complexidade dos textos 

estudados. 

No entanto, é certo que o professor, na tentativa de aproximar seu aluno 

de Guimarães Rosa, busque os textos que se mostrem mais fáceis de serem 

compreendidos, pois já conhece a posição do jovem diante da obra do autor; 

as produções nas quais os recursos utilizados pelo escritor não prejudiquem a 

compreensão a ponto de tornar a leitura impossível, pois sabe que, caso 

contrário, seu aluno acabará se distanciando ainda mais das obras desse 

autor. 

No momento de selecionar os contos, é preciso estar atento para alguns 

aspectos  importantes, a fim de que a aproximação entre leitor e texto ocorra 

sem maiores problemas. O primeiro deles é a extensão da narrativa, pois, 

como já se sabe, essa extensão é um dos fatores que irá determinar se o texto 

é ou não adequado para ser trabalhado em sala de aula. Textos muito 

extensos irão dificultar o trabalho do professor. 

O segundo fator é a forma como a estória está sendo contada. Para o 

leitor iniciante, o melhor é escolher contos que apresentem uma estrutura 
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tradicional, isto é, que tenham as partes constituintes do enredo bem definidas 

(exposição, complicação, clímax e desfecho)  e cuja trama se desenrole de 

forma linear.  

Um terceiro fator, para o qual o professor deverá estar atento no 

momento da escolha, é a linguagem utilizada pelo autor, pois, se ela se 

apresenta muito complexa, o texto poderá se tornar inacessível para o jovem 

leitor. É importante que o professor saiba selecionar textos que apresentem 

uma linguagem mais próxima da realidade de seu aluno, sem, no entanto, 

esquecer a importância de ajudá-lo a evoluir, a vencer etapas. Nessa escolha, 

deve-se buscar textos que, ao mesmo tempo em que se mostrem mais 

acessíveis, também possibilitem ao aluno conhecer o diferencial do estilo do 

autor. 

Brait propõe, por exemplo, que se inicie o jovem na leitura de Guimarães 

Rosa pelas Primeiras Estórias: 

Como as narrativas são curtas e têm sempre como núcleo um 
único acontecimento, fica mais fácil namorar cada um dos 
contos e descobrir na variedade da construção, dos ritmos, dos 
assuntos, a magia de uma linguagem que fisga e expõe os 
meandros da existência humana. (BRAIT, 1982: 69) 

 

Os contos, presentes na obra, são curtos e seguem a linha do conto 

tradicional: as histórias são narradas de forma linear – há uma situação inicial, 

em seguida o conflito, para, depois, se dar o desfecho; apresentam as ações 

bem definidas; têm como núcleo um único acontecimento. E, mesmo tendo 

uma ―linguagem bem rosiana‖, não se mostram tão herméticos. 

O livro Primeiras Estórias foi publicado em 1962 e reúne vinte e um 

contos. Nesse volume, o autor busca explorar diferentes tendências de sua 

narrativa: a psicológica, a fantástica, a autobiográfica, por exemplo. Os fatos 

narrados nas estórias são aparentemente banais, mas o que ocorre é que 

esses fatos transformam-se como por uma espécie de milagre. O autor extrai 

poesia dos acontecimentos mais corriqueiros, mostrando que, para isso, é 

necessário refletir mais sobre a vida e não simplesmente vivê-la.  

Nos contos dessa obra, Guimarães Rosa mostra que há muito que se 

admirar na vida, mas é importante não se deixar ―aprisionar‖ pelo senso 

comum. A solução será fazer como fazem crianças, velhos e loucos, que não 

deixam de se ―espantar‖ diante de coisas consideradas por todos como simples 
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e banais. Em uma análise que faz do livro  Primeiras Estórias, Maria Luíza 

Ramos tece um comentário bastante pertinente sobre esse assunto: 

É essa a condição essencial do estilo de Guimarães Rosa: 
renovar, redescobrir, criar. E, assim como procura desvendar 
nas desgastadas palavras de todos os dias a sua latente 
expressividade, lança-se inteiro na ansiosa busca do humano, 
oculto na brutal mediocridade da massificação. Talvez, por 
essa razão, o escritor explore tanto as personagens infantis, a 
ponto de abrir e fechar o volume com estórias que envolvem o 
Menino, assim sem nome, sem comportamento estereotipado, 
reagindo com o mais espontâneo fervor às coisas do mundo e 
ao seu peculiar suceder. (RAMOS, 1983: 515-516) 

 

No conto ―As Margens da Alegria‖, o primeiro do livro, o autor descreve o 

encantamento de um menino diante de um peru: 

O peru para sempre. Belo, belo! Tinha qualquer coisa de calor, 
poder e flor, um transbordamento. Sua ríspida grandeza 
tonitruante. Sua colorida empáfia. Satisfazia os olhos, era de se 
tanger trombeta. Colérico, encachiado, andando, gruziou outro 
gluglo. O menino riu, com todo o coração (ROSA, 1994: 390) 

 

Em um  outro conto dessa obra, ―Pirlimpsiquice‖, Guimarães Rosa 

constrói sua narrativa  em torno  de uma  peça teatral   preparada para  ser  

encenada  em   uma  festa  de colégio, na qual falta um ator, tendo os outros 

atores de improvisar no momento da encenação. O autor descreve o fato como 

sendo algo espantoso. Observe-se: 

Aquilo na noite do nosso teatrinho foi de oh. O estilo 
espavorido. Ao que sei, que se saiba, ninguém soube sozinho 
direito o que houve. Ainda, hoje adiante, anos, a gente se 
lembra: mas, mais do repente que da desordem, e menos da 
desordem do que do rumor (ROSA, 1994: 415) 

 

As narrativas, em geral, apresentam temas relacionados a coisas 

estranhas, espantosas. Tal fato pode ser observado, conforme afirma Maria 

Luíza Ramos (1983: 516), através de um levantamento das palavras mais 

freqüentes ao longo das estórias: ―essas palavras se circunscrevem a um 

mesmo campo semântico, de que o surpreendente poderia perfeitamente ser o 

denominador comum‖. O ambiente privilegiado é o rural, alguns dos contos se 

passando em pequenos lugarejos, arraiais ou vilas. Apenas dois deles têm 

como cenário a cidade.  

O professor, já tendo selecionado o(s) texto(s) a ser(em) trabalhado(s) 

em sala, deverá ter em mente a importância de se trabalhar os aspectos 
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formais nas obras rosianas. É interessante, sem dúvida, comentar o enredo e 

propor questões sobre a história narrada, mas, quando se trata de Guimarães 

Rosa, é imprescindível destacar a maneira singular que o autor tinha de 

escrever. 

É importante mostrar aos alunos a forma como o autor trabalhava a 

linguagem, a fim de torná-la mais expressiva. Como exemplo, podemos citar os 

processos de afixação e composição, muito utilizados pelo autor na formação 

de novas palavras. Por isso, o professor deve dar maior atenção a esses 

processos e elaborar questões criativas que explorem os elementos da 

linguagem. 

Para finalizar, iremos propor algumas questões que poderão auxiliar o 

professor no momento de explorar os elementos da linguagem rosiana.  As 

questões propostas se referem ao conto ―A Menina de Lá‖, presente na obra 

Primeiras Estórias: 

 

1. Há, no conto,  o seguinte trecho: ―...Ninhinha, dita, nascera já 

muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes.‖ 

Observando os processos de formação de palavras e o sentido 

que os sufixos apresentam, construa um verbete para a palavra 

cabeçudota. 

2. Você, provavelmente, já ouviu a palavra cheinha. Observando o 

contexto em que aparece, tente explicar o acréscimo a essa 

palavra da vogal i, no seguinte trecho: ―Ela apreciava o casacão 

da noite – ‗Cheiinhas!‘ – olhava as estrelas deléveis, sobre-

humanas‖. 

3. Localize no conto palavras formadas por meio do processo de 

composição. 

4. Em ―Menos pela estranhez das palavras, pois, só em raro ela 

perguntava por exemplo: -‗Ele xurugou?‘ – e, vai ver quem e o 

que, jamais se saberia‖. Observando a estrutura do neologismo 

xurugou, você diria que ele pertence a que classe gramatical? 

Justifique sua resposta. 

5. As palavras verduroso e verdíssima apresentam a mesma raiz 

verd. Pelas suas terminações e pelo contexto em que se 
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apresentam, explique o sentido que cada palavra assume no 

trecho: "...e não o sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda do 

verduroso, a rã verdíssima." 

6. Ao descrever a personagem, o autor faz uma comparação: 

"Suasibilíssima, inábil como uma flor‖.Tente explicar o 

significado do vocábulo suasibilíssima. 

7. A personagem fala de uma forma diferente, usando expressões 

como "Dizia que o ar estava com cheiro de saudade"; "O 

passarinho desapareceu de cantar"; "Tou fazendo saudade", 

etc. Esse estranho modo de se expressar condiz com o 

comportamento da personagem? Justifique sua resposta. 

 

Obs: É necessário observar que essas atividades só serão viáveis se o 

aluno já tiver algum conhecimento sobre o autor e sobre os recursos 

utilizados por ele no processo de revitalização das palavras. 

 

 

Conclusão 

 

Como sabemos, há ainda muitos obstáculos que se impõem no 

momento da leitura dos textos rosianos e que devem ser derrubados. Mas é 

importante que o professor não desista de tentar aproximar seu aluno desse 

autor. Para isso, o importante, como foi dito, é escolher dentre a obra rosiana 

os textos mais adequados ao tipo de leitor que se deseja atingir e desenvolver 

nos jovens algumas habilidades necessárias para a apreciação dos textos 

literários.  

Se bem explorados, os textos rosianos, além de ajudarem a desenvolver 

habilidades para a leitura dos mais variados tipos de textos, podem despertar  

interesses vários no estudante. Mas é necessário que o professor reveja seus 

pré-conceitos e busque trabalhar adequadamente o rico material que a obra de 

Guimarães Rosa lhe oferece. 
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A figuração do feminino no romance Repouso de Cornélio Penna 

Guilherme Zubaran de Azevedo 

PUCRS 

 

A reflexão a respeito do romance de introspecção implica pensá-lo, 

seguindo a proposta de Luís Bueno (2006), a partir de uma concepção 

sistêmica da literatura. Dentro da produção literária brasileira, o sistema 

intimista sempre encontrou-se a margem dos cânones nacional. Isto decorre, 

segundo Flora Sussekind, da formação de uma tradição naturalista que serviu 

de vetor para a construção da identidade nacional.  Exige-se, com isso, que a 

linguagem ficcional mantenha uma relação de transparência diante do real, 

dando a ver um mundo desprovido de dissonâncias e fragmentações. A autora 

explica o sentido ideológico desse processo:  

A articulação dessa unidade identitária ocorre por meio do discurso 

científico reinante em três momentos da história literária brasileira: a produção 

naturalista do final do século XIX e a medicina; o romance de 30 e o quadro 

teórico das ciências sociais; e o romance-reportagem dos anos de 1970 e a 

linguagem oriunda do jornalismo.  

No que se refere à produção ficcional da década de 1930, Luís Bueno, 

em Uma história do romance de 30, critica a posição daquela estudiosa, 

chamando a atenção para a presença de um conjunto de autores intimistas – 

mas renegados pela historiografia literária brasileira –, cujas obras 

consolidaram um sistema profícuo nesse período histórico e que colaboraram 

―grandemente para que se ampliassem as possibilidades tanto temáticas 

quanto da constituição de um novo tipo de protagonista para o romance 

brasileiro‖ (BUENO, 2006: 23). Essa vertente introspectiva insere-se no próprio 

panorama do romance de 30, relacionando-se, com isso, com as 

características gerais desse quadro literário. 

 O espírito pós-utópico, segundo Luís Bueno (2006), torna-se matéria 

romanesca, sobretudo, pela incorporação da figura do fracassado como 

personagem ficcional. A sua presença hegemônica nas obras do período revela 

o objetivo, desses intelectuais, de investigar os problemas e as misérias não 
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apenas sociais, mas, também, morais da sociedade brasileira. Esta consciência 

da condição subdesenvolvida e atrasada do país caracteriza as obras do 

período da seguinte maneira:  

 A interrelação entre política e literatura, na década de 1930, evidencia a 

preocupação da intelectualidade brasileira em pensar as razões do atraso 

nacional, incorporando-o literariamente na presença de protagonistas presos a 

uma realidade negativa. Entretanto, a construção literária desta nova figura 

coloca o seguinte problema: ―como atravessar a enorme diferença social que 

há entre o intelectual e o proletário, entre o intelectual e a mulher, entre o 

intelectual e a criança, entre o intelectual e o lúmpen – entre o intelectual e o 

outro?‖ (BUENO, 2006: 245). Essa problemática diz respeito ao sentido do 

romance de 30 em incluir o outro, isto é, em proporcionar a manifestação da 

alteridade a partir de múltiplas vozes marginais dentro da sociedade brasileira, 

materializadas, por exemplo, no proletário e na mulher. 

 As respostas àquela pergunta, feita por Luís Bueno, repousam nas 

diferentes formas de escritura romanesca propostas pelos escritores da época. 

A mirada em direção ao outro manifestou-se na representação da mulher

 formando um conjunto sistêmico de autores e obras, a partir dos quais 

evidencia-se um questionamento da imagem tradicional do feminino. Sua 

figuração, dentro da história do romance nacional, acompanha o entorno 

relacionado com a formação da família burguesa brasileira, no século XIX, na 

qual, segundo Maria Ângelo D´incao (1997: 229), forma-se um espaço íntimo 

reservado para a mulher, cujas funções limitam-se a ―contribuir para o projeto 

familiar de mobilidade social através de sua postura nos salões como anfitriãs e 

na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas mães‖.  

 Essa posição feminina perpassa a produção romanesca, consolidando, 

segundo Luís Bueno (2006), papéis limitados a dois extremos: as personagens 

da esposa ou namorada e o exercício do seu amor comportado; por outro lado, 

a prostituta, incapaz para a vida doméstica, e a sua atividade sexual 

degradada. Contudo, durante a década de 1930, inicia-se, em torno de alguns 

escritores – sobretudo os católicos relacionados a uma produção intimista –, 

uma nova figuração da mulher, apresentando-a fora dos estereótipos 

canônicos. Segundo Luís Bueno (2006: 327), o grupo de escritores ligado ao 

sistema intimista apresenta uma produção ficcional questionadora das funções 
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tradicionais relacionada com o feminino, revelando o aspecto social de tais 

obras: 

Inserido nos círculos de autores católicos, Cornélio Penna, devido aos 

seus posicionamentos políticos e religiosos, sempre foi visto como alguém 

próximo às posições conservadoras de Otávio de Faria. Nas décadas 

subsequentes aos anos de 1930, este fato não foi suficiente para 

desconsiderar a importância da obra de Penna dentro da literatura brasileira. 

Contudo, segundo Luís Bueno (2006), durante as décadas de 1960/70, a 

profissionalização dos estudos literários, exercida nos quadros universitários, e 

o predomínio de uma cultura de esquerda no Brasil acarretaram o 

esquecimento da produção do escritor, considerada, neste momento, literatura 

de introspecção, decorrente de posicionamentos reacionários. Bueno (2006: 

547), por outro lado, destaca que este fato obscureceu o seu caráter libertário: 

―a figuração do mesmo que essa obra produziu não se constitui em fixação – 

em isolamento – mas numa figuração da impossibilidade de viver centrado, 

isolado, acima do outro‖.  

O outro, aqui, se refere à representação do papel da mulher. Inserido 

dentro do sistema literário intimista, Cornélio Penna constrói uma narrativa 

marcada por uma grande profundidade introspectiva, na qual emergem a 

família patriarcal e a condição ligada ao feminino, circunscrita ao espaço rural 

ou à pequena cidade. A incorporação do mundo patriarcal ocorre por meio de 

uma narrativa caracteriza por uma profunda introspecção que, mesclando 

elementos do barraco e do expressionismo alemão, forma um Eu denso, 

marcado pelos dilemas morais. Nesse sentido, observa-se que a composição 

ficcional de Penna aproxima-se da literatura mineira pela sua capacidade, de 

acordo com Rui Mourão (2007), de captar a realidade por meio da 

subjetividade das personagens.  

Em torno da representação da formação social do país, a família 

patriarcal figura no centro das narrativas a partir da sua decadência, em que os 

casarões, as relações familiares e a natureza, ligada aos morros e às 

montanhas, tornam-se signos da ruína, do declínio de um mundo passado, mas 

cujos resquícios de dominação e submissão permanecem no presente das 

histórias. A crise do sistema revela o impasse vivido por agregados, escravos e 

mulheres, os quais exercem os papeis de subordinação dentro dessa 
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hierarquia, na medida em que sofrem a herança de dominação do 

patriarcalismo. 

O processo de sujeição do outro desvenda o avesso da estrutura de 

dominação, não apenas pela representação das funções desempenhadas, 

mas, sobretudo, pelo fato de figurar a crise das subjetividades como reflexo das 

condições no mundo. A vida feminina destaca-se, na ficção de Cornélio Penna, 

no sentido de evidenciar os sofrimentos e as angústias sofridas no exercício 

dos seus papéis familiares e na sua situação de isolamento, restrita ao 

ambiente fechado, fornecendo um quadro da situação de submissão da mulher 

na família patriarcal brasileira. Com isso, os romances de Cornélio Penna 

lançam um olhar oblíquo em direção à realidade, visto que seu foco ‗deixa de 

lado as ―história fantásticas dos homens‖ e se debruça sobre o apagamento de 

criaturas condenadas a uma vida a reboque: é uma literatura de reclusão. 

Nesse sentido, é uma literatura quase feminina‘ (BUENO, 2006: 549). 

O sentido temporal do conjunto dos romances de Cornélio Penna aponta 

para o passado histórico do Brasil, narrando a vida familiar durante o século 

XIX. Luís Costa Lima (2005:83) identifica esta direção do tempo na produção 

ficcional do autor fluminense: ―a novelística de Cornélio Penna parte de uma 

época contemporânea em busca de outra mais recuada, cada vez mais 

recuada, até fixar-se, com Menina morta, no período do reinado de Pedro II, um 

pouco antes da escravidão‖. Assim, em Repouso, evidencia-se o processo de 

decadência da família patriarcal a partir da sua localização entre a antiga 

propriedade rural e a pequena cidade do interior. 

A presença da espacialidade relaciona-se com a herança cultural própria 

do Estado de Minas Gerais: a marca de uma natureza fechada pelas 

montanhas, isolando os indivíduos do resto do convívio; a atividade de 

extração do ouro e as suas consequências ligadas à exploração, ao crime e às 

revoltas; a constituição de uma sociedade hierarquizada na qual a religiosidade 

e os laços familiares mantêm os indivíduos confinados. A reunião destes 

aspectos materializa, segundo autores como Rui Mourão (2007) e Maria 

Consuelo de Pádua Albergaria (1982), a mineiridade – condição formadora do 

mundo subjetivo do ser, cuja característica repousa na solidão, no antagonismo 

entre a realidade exterior e interior e na introspecção profunda.        
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A constituição de uma geografia cultural mineira caracteriza o conjunto 

de localidades No terceiro romance do autor carioca. Segundo Georges Poulet 

(1992), o espaço desempenha a função de conferir um suporte para os seres 

humanos, de maneira a oferecer certa perspectiva destes: ―as personagens 

não estão somente ligados as suas aparências, é preciso ainda que estas 

estejam ligadas a um determinado ambiente, local que as enquadre e lhes 

sirva, (...), de estojo ou cofre‖ (POULET, 1992: 30).   Os lugares estabelecem 

uma precisão das personagens, na medida em que as corporificam em 

imagens delimitadoras da suas identidades.     

A mirada proposta pela ambiência interiorana caracteriza-se pelo 

aspecto de decadência, o que demonstra os resquícios de um sistema 

exploratório, cujas atividades retiravam o máximo dos recursos naturais. O 

sentido do declínio deste mundo, segundo Josalba Fabiana do Santos (2004), 

reside na representação dos seus elementos como ruínas, isto é, resíduos de 

um tempo que passou, e de cuja permanência obtém-se os pequenos 

fragmentos materializados no amplo panorama espacial. A continuidade das 

coisas possui uma correspondência na imobilidade do tempo: ―O que passou é 

aquele mundo que a ruína representa, mas a ruína, que representa aquele 

mundo que passou, resta e com a presença dela aquele mundo que passou 

não passa‖ (SANTOS, 2004: 34). A condição temporal impõe o primeiro 

aspecto da imobilidade calcada no peso da tradição da territorialidade mineira 

configurada pelo conjunto de relevos, de fazendas e por pequenos vilarejos 

esquecidos pelo mundo moderno.  

Em Repouso, Dodôte, personagem principal da trama, vive na casa da 

Ponte, situada em uma pequena cidade interiorana. Sua família transferiu-se 

da antiga fazenda, chamada de Jirau, em virtude do declínio financeiro desta. A 

protagonista tem o seu casamento marcado com seu primo, Urbano. A junção 

deste matrimônio é feito de forma impositiva pelas regras de sua família, de 

maneira que os dois combinam um passeio a fim de alcançarem ―dos 

momentos de liberdade absoluta no campo um maior entendimento entre eles‖ 

(PENNA, 1998: 180). Nesse momento da narrativa, há um desejo de Dôdote de 

se libertar das amarras da sua avó e a tentativa de estabelecer uma união 

harmoniosa com Urbano. O casal está na sala da casa em um devaneio 

através do qual sonha atingir uma natureza livre; entretanto isto não se 
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manifesta na realidade, composta por obstáculos, presentes no relevo dos 

campos e na característica selvagem das plantas e árvores: 

 
Mas, na realidade, o campo abria-se, inculto, interrompido por 
valas e divisas, em alguns lugares cobertos de areais brancas 
com veio de cinza, mas vivo e variado, tendo sempre qualquer 
coisa muito verde, um grupo de árvores retorcidas, uma 
touceira de espinhos, uma sebe viva. (PENNA, 1998: 181)            

 

A agressividade do campo compõe-se das valas cuja função serve 

apenas para impedir o livre trânsito do casal. A composição do quadro reflete a 

condição psíquica de Dôdote, já que sua liberdade, também, é tolhida pelos 

laços familiares que ditam a sua conduta feminina. Entretanto, o olhar dos dois 

em direção à paisagem desvenda a outra condição da sua família: a 

decadência. Após se refugiarem em um bosque, a sua perspectiva vislumbra o 

seu declínio material exposto no abandono das antigas propriedades: 

 

Encosta acima e de todos os outros lados, só havia terras ao 
abandono. Não se via nem mesmo sinais de antigo cultivo. 
Apenas deixara a destruição da floresta, que vinha até o lugar 
agora ocupado pelas casas da cidade, e da qual eram aquelas 
árvores os últimos remanescentes. As plantas que se 
espalham em redor delas eram selvagens, apesar de terem 
sido outrora plantadas pelos homens. Os pedaços de muros 
que se levantam aqui e ali, arruinados, já não cercavam 
propriedades, não formavam um desenho simétrico, e seguiam 
ao acaso, esquecidos de sua finalidade de outros tempos, sem 
nunca se encontrarem. (PENNA, 1998: 182)   

 
Nesse processo de introspecção do Eu em relação com ao mundo, o 

universo corneliano elege a casa como o local definidor da individualidade das 

mulheres, ou seja, segundo Georges Poulet (1992), é o espaço capaz de 

conferir concretude às estas personagens, de modo a servi-las de suporte para 

as suas imagens textuais. O ambiente doméstico como formador da identidade 

feminina decorre de um dado histórico que diz respeito à importância das 

matriarcas e esposas na consolidação de uma forma de organização do lar na 

formação social brasileira. 

 Construiu-se, culturalmente, uma divisão entre os gêneros masculinos e 

femininos por meio da qual se estabeleceram certas atribuições a partir de 

alguns traços característicos: enquanto ao homem, qualificado como sexo forte, 

destinava-se as atividades exercidas no espaço público, à mulher, sexo fraco e 
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situada em uma posição inferior e secundária com relação ao seu parceiro, 

definiram-se funções relacionadas com a vida privada, sobretudo a 

administração do lar, tais como comandar as amas, os escravos; e no zelo da 

casa, realizar alguns serviços domésticos e a atuação como mãe no cuidado 

da educação dos filhos (COUTINHO, 1994). Estas distinções decorrem do 

poder patriarcal de impor o controle sob as mulheres, determinando-as numa 

reclusão manifestada no interdito ao acesso à rua, isto é, das funções relativas 

ao espaço público, o que revela a própria forma pela qual a família brasileira, 

durante a época colonial e imperial, relacionava-se com o mundo exterior.  

Os casarões, que compõem os romances de Cornélio Penna, 

materializam a vida doméstica das matriarcas, das esposas e das escravas, 

servindo de palco para as suas atuações. Logo, a constituição desta tipologia, 

permeada pelos interstícios das diferentes peças da casa, da característica da 

mobília, materializa-se como um elemento fundador da subjetividade feminina. 

Moldura e delimitador da condição subjetiva, o universo doméstico 

corneliano corporifica as imagens femininas, tornado-as prisioneiras destes 

locais. A submissão às atmosferas cerradas impacta os seres a partir da 

incapacidade de viver, isto é, encerrados em espaços fechado, eles acabam 

encerrados em si mesmos, impedindo, por conseguinte, a possibilidade de 

comunicabilidade com o próximo (POULET, 1992). 

O ambiente doméstico é o espaço no qual circula Dodôte, em Repouso, 

sobretudo após o seu casamento quando se transfere da casa da Ponte, onde 

morara com a sua avó, para a Botica, lugar onde vive seu marido Urbano. No 

processo de mudança, a protagonista assume outro papel: de esposa e dona 

de casa. Ela, então, observa a fisionomia do seu novo lar: ―Formava a casa 

uma construção mal feita, dividida de maneira incômoda, pois era uma 

dependência da botica, que se abria na frente da rua, com duas portas, além 

da que dava entrada para a casa, seguida de três janelas‖ (PENNA, 1998: 

1999). Dividida entre as peças do lar e uma farmácia, o local apresenta 

condições ruins que interferem no mundo subjetivo da personagem.  

A distinção entre homem e mulher se entende para a estrutura da casa, 

pois Urbano irá trabalhar, na Botica, tendo contato com o público, enquanto 

Dodôte permanece no lado de dentro, escondida do contato com o restante das 
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pessoas. Dessa maneira, ela sente a ambiência como uma prisão que restringe 

a sua liberdade. A sala de jantar materializa a clausura vivida pela protagonista: 

 

 
Na sala de jantar, Dodôte fechou todas as janelas, e formou a 
penumbra que permitia as altas bandeiras das portas que para 
ela davam. (....). Sentia-se morrer, e respirava com dificuldade 
a atmosfera pesada, espessa que a cercava. Parecia uma 
prisão palpável, úmida e sem ar. (PENNA, 1998: 211) 

  

Outro aspecto limitador da subjetividade feminina relaciona-se com a 

força dos mortos, de gerações pretéritas que figuram na contemporaneidade 

das histórias. O peso da tradição se faz presente a partir da materialização dos 

ancestrais em retratos presos às paredes e, principalmente, do mobiliário 

antigo, o que configura uma ambiência marcada pela atmosfera do passado. 

O arranjo dos móveis insere-se, também, no romance Repouso, de 

Cornélio Penna, mas o seu significado reside no desajuste enfrentado por 

Dôdote com o momento presente. Na verdade, a invocação de gerações 

passadas, por meio da presença de retratos e mobiliários, serve, como explica 

André Luís Rodrigues (2006), para desencadear as tensões vividas pelas 

personagens na atualidade da narrativa. No caso de Dodôte, o seu problema 

origina-se na crise moral e financeira de sua família, fazendo com que a 

protagonista questione as funções e os papéis vivenciados pelo conjunto de 

pessoas que compõem esse universo. O olhar para a sala desperta um ponto 

de vista crítico sobre as relações privadas: 

 

Dodôte estava de pé no meio da sala, parada e olhava, (...), 
para as cadeiras que se alinhavam diante dela, em duas filas, 
cercando o velho tapete onde se via, no trançado muito gasto 
já tecido, a princesa do Egito que fazia um gesto de surpresa 
teatral ao ver o berço de Moisés (...). As cadeiras montavam 
guarda ao antigo sofá, que abria seus braços no fundo da sala, 
encostado à parede. Era de jacarandá quase preto, e tinha no 
meio do encosto uma lira de madeira mais clara.  Esses móveis 
conservavam a sua disposição, a mesma que tinham ali 
naquela sala, depois da fazenda, e agora de novo para onde 
voltaram, como se estivessem sempre à espera de numerosos 
amigos e parentes, que deviam acudir em contínuo tropel. E 
estavam dispostos da melhor maneira para que todos se 
vissem e ouvissem, e pudessem conservar com inteira 
intimidade. (PENNA, 1998: 134) 
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 A perspectiva de Dodôte constitui-se por meio de um filtro crítico pelo 

qual ela identifica o cenário como o lugar de teatralização das realizações 

familiares, isto é, os objetos organizam-se de modo a servir a representação de 

papéis sociais, daí a importância dos móveis como prolongamentos das vidas 

humanas. A desnaturalização das relações parentais decorre da decadência 

que se abate em toda a atmosfera do romance, cuja materialização ocorre na 

aparência exterior do mobiliário: ―a velhice, a usura irremediável dos móveis, a 

sua madeira manchada e cheia de gretas que indicavam a direção das fibras, 

os panos já muito gastos e desbotados de pó entranhado, (...), toda a miséria 

da longa vida daquela sala‖ (PENNA, 1998: 136). Pelo olhar de Dodôte, os 

objetos, envelhecidos, acham-se cansados de servir de cenário a um tipo de 

vida destinada ao fim. A miséria das cadeiras e dos sofás reflete o declínio do 

mundo patriarcal.  

 A identificação do valor humano incrustado nos objeto conduz os mortos 

ao presente da história, isto é, o antiquário, segundo Mário de Andrade, 

pertencente a gerações passadas, preserva aquilo que o tempo destruiu; o que 

deveria desaparecer, fruto da ação temporal, dando fim a vida, permanece na 

velharia dos sofás, cadeiras, entre outros elementos, cuja materialidade 

aprisiona os seres vivos, mantendo-os encarcerados nas malhas da tradição.  

 O processo de submissão do outro realiza-se, também, no interior 

da família patriarcal.  A forma de organização patriarcal, no Brasil, tanto no seu 

modo rural como no urbano, o que acontece ao longo do século XIX, baseia-se, 

segundo Gilberto Freyre (2004: 2007), na especialização dos sexos, de modo a 

definir certas marcas distintivas: ―É característico do regime patriarcal o homem 

fazer da mulher uma criatura tão diferente dele quanto possível. Ele, o sexo 

forte, ela o fraco; ele o sexo nobre, ela o belo‖. 

A partir da divisão cultural de gêneros, o núcleo familiar configura-se em 

torno das figuras do pai, mãe e filhos; e de um grupo secundário em que se 

incluem os escravos, agregados, índios e mestiços (COUTINHO, 1994). A 

estrutura do agrupamento sustenta-se por uma forte hierarquia piramidal, em 

cujo topo situa-se o elemento paterno – o pater familias - capaz de impor a sua 

autoridade aos outros indivíduos do grupo, controlando-os em suas ações. 

Assim, toda esta organização depende e emana da presença paterna. 
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Esta realidade patriarcal incorpora-se a todos os romances de Cornélio 

Penna sob o signo da decadência. Em virtude da inversão temporal presente 

nesta produção ficcional – as obras mais recentes ficcionalizam um passado 

mais distante Repouso (1948) apresenta um estágio mais avançado do declínio 

do patriarcalismo, pois sua história se passam no final do século XIX. De uma 

parte, há uma falência da figura do pater famílias, praticamente inexistente 

nestas obras; as matriarcas tornam-se o sustentáculo do sistema; de outra 

parte, a abolição da escravidão inscreve-se nas tramas de modo silencioso, 

uma vez que não há uma atuação decisiva de escravos ou ex-escravos, 

permanecendo somente alguns libertos que trabalham como criados; por fim, 

em decorrência desta crise, os projetos matrimoniais, também, não se realizam 

plenamente, o que os transforma em um fator problemático para a 

subjetividade feminina.  

O vazio de poder deixado pela ausência do patriarca é substituído pela 

figura da matriarca que assume a administração do grupo. Na verdade, o pater 

familias passa a ser exercido pela mulher, a qual comanda a vida econômica e 

social de suas fazendas ou de seus sobrados, determina os destinos de cada 

um e atua no processo político local: ―mostram-se capazes de exercer o mando 

patriarcal quase com o mesmo vigor dos homens. As vezes com maior energia 

do que os maridos já mortos ou ainda vivos porém dominados, 

excepcionalmente, por elas‖ (FREYRE, 2004: 2010). 

Na trama, há alguns indícios que apontam um estágio de decadência 

mais recente sofrida pela família: a transferência da fazenda do Jirau – e a 

intenção futura de vendê-la – para a casa da Ponte ocorre logo do início da 

narrativa, e a ruína do grupo inicia-se com a geração de Dodôte, já que seus 

pais - sobretudo a sua mãe descendente de destacada linhagem – ostentavam 

um poder econômico no seu Estado: ―todos viam nela a menina rica, filha de 

um homem faustoso, casado com a moça que viera de Minas Gerais, e 

trouxera como dote a força de sua família poderosa‖ (PENNA, 1998: 149). 

Entretanto, após a união dos seus pais, a personagem principal fica órfã e vai 

morar com os seus avós, na propriedade do Jirau, mas, em seguida, eles 

deixam a fazenda para se acomodarem na casa da Ponte, na cidade. O último 

aspecto importante relativo à recente degradação do grupo diz respeito à 

presença do patriarca na figura do seu avô, mas já sem forças para exercer o 
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pater familias em virtude da sua doença paralítica, deixando-o deitado em sua 

cama.  

O vazio de poder é ocupado por Dona Rita, a matriarca do grupo. Ela 

passa, então, a controlar a casa, a zelar pelas atitudes e comportamentos de 

Dodôte, mantendo-a longe da rua e afastando-a do contato com outras 

pessoas. No fundo, o domínio da situação doméstica diz respeito ao modo pelo 

qual a avó objetiva concretizar as suas aspirações e vontades, utilizando os 

outros como suporte para tal intento: 

 

Agora, que não precisava mais ocultar a sua intenção 
autoritária de reorganizar tudo em torno dela, para enfim cruzar 
as mãos e morrer, via que lhe restavam apenas algumas peças 
disparatadas de seu jogo. Tão difícil, assim, arruinado e 
envelhecido, de reconstituir, de fazê-lo tomar um sopro vital de 
razão e de lógica, de dispor, sem reduzi-las a pó, das almas 
que lhe tinham escapado entre os dedos. (PENNA, 1998: 133)  
 
O instinto dizia-lhe que agora surgia a sua última possibilidade 
de realizar-se nos outros, porque, pensava, realizar-se em si 
mesma é dos fracos.(PENNA, 1998: 133) 

 

O trecho acima se insere num momento da trama em que Urbano, 

retornando a sua cidade, visita a casa da Ponte e decide, no entanto, não se 

instalar neste lugar, preferindo morar na antiga habitação dos seus pais. Entre 

estas questões, ele pensa na sua avó e, com isso, o narrador, em forma de 

psico-narração, passa a focalizar a consciência desta, mostrando os seus 

desígnios a respeito da família. O registro temporal do verbo no pretérito 

imperfeito relaciona-se com a capacidade desta técnica narrativa em 

apresentar longos estados de vida psicológica, ligadas ao passado, mas 

comprimidos em um determinado instante. Segundo Dorrit Cohn, esta 

elasticidade temporal da psico-narração é própria da configuração textual do 

romance moderno: ‗sua função essencial indo do resumo de processos 

psíquicos muito longos no tempo a expansão de instantes isolados da vida 

interior, ele permanece precioso ao romancista que procura‖ descortinar, (...), 

as micros-estruturas da existência humana‖ ‗1 (COHN, 1981: 63). 

                                                        
1
 Sa fonction essentielle allant du résumé de processus psychiques très étalés dans le temps à 

l´expansion d´instants isolés de la vie intérieure, il reste précieux au romancier cherchant à 
« mettre à jour, la loupe à la main, les micro-structures de l´existence humaine ».  
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O narrador em psico-narração não recupera as condições sucessivas da 

vida psíquica, mas, como no caso de Dona Rita, comprime o estado da 

consciência, que não possui uma precisa temporal marcada, em uma dada 

situação da trama. Com isso, desvenda-se toda a forma de pensar de Dona 

Rita a respeito do seu mundo familiar, evidenciando uma maneira de ver e se 

relacionar com o outro baseado na anulação desta alteridade. O domínio recai 

sobre Dodôte, pois o objetivo da matriarca é fazer com que a protagonista se 

case com o seu primo Urbano. A imposição do matrimônio e das ações 

autoritárias da sua avó impactam a subjetividade daquela mulher:  

 

À medida que, de antemão, se entregava, resignada, ao seu 
destino de ser um joguete entre aqueles dedos magros e muito 
brancos, apenas tocados por um tom leve de marfim, com as 
unhas sem com e que se entrelaçavam e se desprendiam 
lentamente uns dos outros. (PENNA, 1998: 97) 

 

Era uma criatura frágil, que passava pela sua vida, já marcada 
pela morte próxima, mas que, mesmo se quisesse, não poderia 
ser ultrapassada, e permaneceria em sua frente como um marco 
imperioso... Não poderia, dentro em pouco, explicar a verdadeira 
razão de sua presença no mundo, mas o vácuo que se 
anunciava com a sua partida seria imenso, impreenchível. 

(PENNA, 1998: 98) 
  

Os dois fragmentos são próximos, pois decorrem de um mesmo contexto 

da intriga. Dodôte havia recebido uma carta de Urbano, e sua avó avisa que o 

mesmo está viúvo e que deseja que ele se instale na casa da Ponte. Esta 

notícia provoca o primeiro movimento psíquico da protagonista que prevê sua 

vida ligada a seu primo em função da vontade de Dona Rita. Assim, ela sente-

se como um elemento manipulável conforme o poder da matriarca. Há um forte 

sentimento de submissão frente à ordem familiar. Por outro lado, o segundo 

trecho evidencia a outra face da moeda: a autoridade do pater famílias torna-se 

um fator estruturante da subjetividade da personagem, visto que a possível 

morte da velha coloca o problema da ausência desse poder, a lacuna deixada 

desestabiliza o mundo de Dodôte. 

 Reclusão e convenção social constituem dois aspectos importantes para a 

compreensão da posição da mulher, ficcionalizada no romance Repouso. Estes 

dois elementos determinam a subjetividade de Dodôte, fruto da sua história 
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familiar. Nesse sentido, o foco concentra-se na figuração de um Eu feminino 

prisioneiro das normas do patriarcalismo. Em artigo publicado nas obras 

completas de Cornélio Penna, Sérgio Millet (1958: 381) sintetiza o estado geral 

das personagens na ideia de que há uma ―ausência de força para vencer o 

destino registrado no álbum de família. No conjunto desse retrato, embora, em 

alguns capítulos, o ponto de vista concentra-se em Urbano, o foco principal da 

narrativa evidencia a interioridade de Dodôte como reflexo de sua condição 

marcada pela solidão e pelas determinações sociais.  

A trajetória de vida da protagonista representa o abafamento da mulher 

mantida isolada do mundo e presa a certas funções culturais. Integrante de 

uma família em decadência financeira e moral, Dodôte, após a morte dos seus 

pais, vai viver na fazenda do Jirau, propriedade de seus avós, onde passa toda 

a sua infância. O cotidiano neste lugar evidencia a solidão da menina que vive 

distante do contato das pessoas. A transferência para a casa da Ponte, na 

cidade, explicita a debilidade da saúde dos atuais chefes da família e coloca o 

problema da vivência no ambiente urbano. A principal convenção social reside 

no seu casamento com seu primo Urbano, realizado em virtude da vontade da 

avó de Dodote.    

 A união deste matrimônio havia sido prometida na infância dos dois, mas 

Urbano quebrou a promessa, pois enfrentou a sua mãe e casou-se com Maria 

do Carmo, com quem se mudou para a grande cidade. Entretanto, o homem 

retorna para a urbe de sua origem após a morte sua esposa e, motivado pelo 

desejo de Dona Rita de retomar a promessa de outrora, aceita a união com a 

sua prima. Dodôte submete-se a determinação do seu destino, mas sua 

interioridade passa a questionar a teatralização de sua função e o significado 

da convivência com um estranho. O casamento torna-se um fracasso, o casal 

vive como dois estrangeiros, visto que a união, decorrente da imposição da 

matriarca, materializa não livre escolha individual, mas a submissão diante do 

pater famílias. Urbano, vivendo quase como um autômato, morre, e, no seu 

velório, Dodôte pensa em sua condição perante as pessoas presentes: 

 

- ninguém gosta de mim... – repete em seu íntimo, como um 
interminável refrão, ensinado por descoberto demônio – 
ninguém quer olhar para dentro de mim, saber o que se passa 



382 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

realmente em meu coração... todos vêem apenas na minha 
aparência, e vão passando.... 
- Terei que caminhar para sempre entre estranhos. Terei que 
caminhas para sempre na estrada sem destino que se abre 
diante de mim. Terei que caminhar para sempre ladeada por 
altos muros que se afastarão à minha passagem. (PENNA. 
1998: 306) 

 

 As duas passagens acima inserem-se no episódio do velório de Urbano, 

na sua casa, onde, envolvida com algumas senhoras, Dodôte sente o duro de 

peso de representar a viúva, a esposa do marido morto. Tal experiência suscita 

os movimentos da vida interior da personagem captados a partir da modalidade 

do monólogo citado. Em toda a obra, há alguns exemplos de tal configuração 

textual na qual o discurso interior mudo surge da própria subjetividade do 

indivíduo e tem como endereço o seu próprio Eu. Nesta forma de estrutura, o 

narrador em terceira pessoa mantém o controle das atividades introspectivas, 

na medida em que determina o espaço de emergência do monólogo e, como 

no exemplo acima, tece um comentário a respeito da voz da protagonista.  

Nesse sentido, O monólogo citado caracteriza-se por ser essa atividade 

lingüística da consciência da personagem, marcada por uma superposição de 

vozes, criando uma sintaxe cheia de contradições: 

 
O monólogo oferecerá rajadas correntes de questões sem 
resposta, de exclamações, de invocações, injúrias, maldições, 
todas direcionadas a diversas pessoas ausentes, humanas ou 
divinas. Da mesma maneira, ele apresentará uma profusão de 
frases inacabadas, indicadas como tais pelos pontos de 
suspensão2. (COHN, 1981: 114)  
  

O discurso de Dodôte caracteriza-se como uma espécie de grito interior 

pelo qual ela identifica que as pessoas reconhecem-na apenas pela máscara 

que porta, de maneira que o seu verdadeiro Eu fica submerso na mentira 

imposta pelo sistema patriarcal. Nesta parte final do romance, a protagonista 

entende que sua vida tornou-se um simulacro que restringe a sua liberdade. 

No final da narrativa, Dodôte descobre que está grávida de Urbano, e 

seu filho nasce paralítico. Independentemente dos problemas físicos de uma 

                                                        
2
 Le monologue offrira d´ordinaire des rafales de questions sans réponses, d´exclamations, 

d´invocations, d´invectives, de malédictions, le tout adressé a diverses personnes absentes, 
humaines ou divines. De même il présentera une profusion de phrases inachevées, indiquées 
par telles par points de  suspension. 
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criança decorrem do tipo de relação endogâmica, a protagonista diz: ‖– meu 

filho será meu repouso (PENNA, 1998: 384). Sua prole representa a única 

verdade autêntica que sobrou de um casamento mentiroso, de modo que sua 

frase indica a responsabilidade de enfrentar as limitações e preconceitos 

ligados a vida de mãe solteira no interior do sistema patriarcal. 

 

Referências 

 

ALBERGARIA, Maria do Carmo de Pádua. O espaço da loucura em Minas 
Gerais: Análise da ficção de Cornélio Penna. Tese (Doutorado em Letras) – 
Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
1982. 

ANDRADE, Mario. Nota preliminar a Dois romances de Nico Horta. In: PENNA, 
Cornélio. Romances completos. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.  

ATAÍDE, Tristão de. Nota preliminar a Fronteira. In: PENNA, Cornélio. 
Romances completos. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.  

AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura 
ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2007 

BUENO, Luís. Uma história do romance de 30. São Paulo: Edusp, 2006. 

CANDIDO, Antônio. A revolução de 1930 e a cultura. In: Educação pela noite e 
outros ensaios. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. 

CANNONE, Belinda. Narrations de la vie intérieure. Paris : Presses 
Universitaires de France, 2001. 

COHN, Dorrit. La transparence intérieure. Paris: Éditions du Seuil, 1981. 

D´INCAO, Maria Ângela. Mulher e Família Burguesa. In: DEL PRIORE, Mary 
(Org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1995.  

ROCHA- COUTINHO, Maria Lúcia. Tecendo por trás dos panos: a mulher 
brasileira nas relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado e 
desenvolvimento do urbano. São Paulo: Global, 2004.  

LIMA, Luís Costa. O romance em Cornélio Penna. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2005. 

MILLIET, Sérgio. Nota preliminar a Repouso. In: PENNA, Cornélio. Romances 
completos. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.  

MOURÃO, Rui. A ficção Modernista de Minas. In: ÁVILA, Afonso (org.). O 
Modernismo. São Paulo: Perspectiva, 2007.  



384 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

PENNA, Cornélio. Repouso. Rio de Janeiro: Artium, 1998. 

POULET, Georges. O espaço Proustiano. Rio de Janeiro: Imago, 1992 

RODRIGUES, André Luís. Fraturas no olhar: realidade e representação em 
Cornélio Penna. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007.  

SANTOS, Josalba Fabiana dos. Fronteiras da nação em Cornélio Penna. Tese 
(Doutorado em Estudo Literários) – Faculdade de Letras, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. 

SIMÕES, Irene Jeanete Gilberto. Oficina de artista: a linguagem dos romances 
de Cornélio Penna. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990.  

SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance?. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.  

  



385 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Narrativas contemporâneas de Língua Portuguesa: a influência de 

Guimarães Rosa nas obras de Luandino Vieira e Mia Couto 

Jaqueline Rosa da Cunha 
IFRS – Campus Porto Alegre 

 
 

"Quando escrevo, repito o que já vivi antes.  
E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente.  

Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo  
vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser  

um crocodilo porque amo os grandes rios,  
pois são profundos como a alma de um homem.  

Na superfície são muito vivazes e claros,  
mas nas profundezas são tranquilos e escuros  

como o sofrimento dos homens." 

João Guimarães Rosa 

 

Na década de 30, do século XX, o Brasil passava por grandes 

transformações, fortemente marcadas pela revolução de 30 e pelo 

questionamento das oligarquias tradicionais. Os efeitos da crise econômica 

mundial e os choques ideológicos que levavam a posições mais definidas e 

engajadas começavam a ser representados na literatura nacional, por meio de 

textos escritos por autores que ganhariam renome na literatura regional anos 

mais tarde. A situação do país e o engajamento dos autores com os ideais 

sociais formou um campo propício ao desenvolvimento de um romance 

caracterizado pela denúncia social, verdadeiro documento da realidade 

brasileira, atingindo um elevado grau de tensão nas relações do indivíduo com 

o mundo.  

Pelo olhar e pela escrita de João Guimarães Rosa, autor de várias obras 

em que retrata o sertanejo e luta pelo reconhecimento da cultura do homem 

regional, podemos conhecer o sertanejo daquela época. Em 1936, sob o 

pseudônimo de Viator, Guimarães Rosa publica Contos, que em 1946 em 

edição revista transformar-se-ia em Sagarana. Obra que lhe rendeu vários 

prêmios e o reconhecimento como um dos mais importantes livros surgidos no 

Brasil contemporâneo.  

Os contos de Sagarana apresentam a paisagem mineira em toda a sua 

beleza selvagem, a vida das fazendas, dos vaqueiros e criadores de gado, 

mundo que Guimarães Rosa habitara em sua infância e adolescência. Nesse 
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livro, o autor transpõe a linguagem rica e pitoresca do povo, registra 

regionalismos, muitos deles jamais escritos na literatura brasileira. 

Em 1952, o autor faz uma excursão ao Mato Grosso onde realiza a 

reportagem poética: Com o vaqueiro Mariano. Segundo depoimento do próprio 

Manuel Narde, vulgo Manuelzão, protagonista da novela Uma estória de amor, 

incluída no volume Manuelzão e Miguilim, durante os dias que passou no 

sertão, Guimarães Rosa pedia notícia de tudo e anotava sobre a flora, a fauna 

e a gente sertaneja; registrava os usos, costumes, crenças, linguagem, 

superstições, versos, anedotas, canções, casos e histórias locais. 

No artigo sobre Corpo de Baile, a professora Regina Zilberman afirma que 

o livro ―se desafia as marcas canônicas e restritivas dos gêneros literários 

diferenciados, aproxima-se, por isso mesmo, do romance, manifestação 

linguística capaz, segundo Mikhail Bakhtine (1978), de dar conta da propensão 

polifônica da linguagem.‖ (ZILBERMAN, 2007, p13.)   

Assim, podemos confirmar que as novelas que o compõem formam um 

sofisticado conjunto dão a condição de revelação poética ou experimento 

metafísico.  

Na abertura do livro, intitulada Campo Geral, Guimarães Rosa se 

detém na investigação da intimidade de uma família isolada no sertão, 

destacando a figura do menino Miguelim e o seu desajuste em relação ao 

grupo familiar. Campo Geral surge como uma fábula do despertar do 

autoconhecimento e da apreensão do mundo exterior; e o conjunto das 

novelas, de acordo com Zilberman, por ter autonomia, acaba por formar um 

livro fragmentado, ―à maneira de um mosaico em que cada peça contasse uma 

história completa‖. Essa característica permite que as narrativas sejam 

―ordenadas de modo aleatório, à maneira de um baralho do tarô, em que cada 

carta compõe um significado, alterável em função das combinações fornecidas 

pelo jogo.‖ (ZILBERMAN, 2007, p. 14) 

A partir de o Corpo de Baile, a obra de Guimarães Rosa - autor 

reconhecido como o criador de uma das vertentes da moderna linha de ficção 

do regionalismo brasileiro - adquire dimensões universalistas, cuja cristalização 

artística é atingida em Grande Sertão: Veredas, lançado em maio de 56. O 

terceiro livro de Guimarães Rosa, uma narrativa épica longa, focaliza numa 

nova dimensão, o ambiente e a gente rude do sertão mineiro. Grande Sertão: 
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Veredas reflete um autor de extraordinária capacidade de transmissão do seu 

mundo e foi resultado de um período de dois anos de elaboração e escrita. A 

história do amor proibido do narrador Riobaldo, por Diadorim é o centro da 

narrativa. Para Renard Perez, autor de um ensaio sobre Guimarães Rosa, em 

Grande Sertão: Veredas, além da técnica e da linguagem surpreendentes, 

deve-se destacar o poder de criação do romancista, e sua aguda análise dos 

conflitos psicológicos presentes na história. 

O lançamento de Grande Sertão: Veredas causa grande impacto no 

cenário literário brasileiro. O livro é traduzido para diversas línguas e seu 

sucesso deve-se, sobretudo, às inovações formais. A obra torna-se um 

sucesso comercial, além de receber três prêmios nacionais: o Machado de 

Assis, do Instituto Nacional do Livro; o Carmen Dolores Barbosa, de São Paulo; 

e o Paula Brito, do Rio de Janeiro. A publicação faz com que Guimarães Rosa 

seja considerado uma figura singular no panorama da literatura moderna, 

tornando-se um "caso" nacional e encabeçando a lista tríplice, composta ainda 

por Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, como os melhores 

romancistas da terceira geração modernista brasileira. 

A obra do brasileiro alcançou esferas talvez até hoje desconhecidas. 

Sua obra se impôs não apenas no Brasil, mas alcançou o mundo rompendo as 

fronteiras e sendo levada, por outros escritores, para países que enfrentavam 

uma problemática social semelhante, como Angola e Moçambique.   

A partir dessa pequena historicização a respeito da obra de Guimarães 

Rosa, veremos o quanto o escritor brasileiro influenciou a obra do escritor 

angolano Luandino Vieira e do moçambicano Mia Couto. Para tanto, será 

realizada uma análise comparativa de textos escritos pelos autores cotejados. 

Com sua prosa, junção de poesia e mitologia Guimarães Rosa refaz e 

reinventa a linguagem na narrativa. Imerso na musicalidade da fala, ele desfaz 

as dúvidas com a criação de um léxico próprio que pudesse representar a fala 

sertaneja. A força da linguagem particular de Guimarães está nos neologismos, 

na recriação e na invenção das palavras, sempre tendo como ponto de partida 

a fala do homem do sertão. Essa característica é anunciada no título de uma 

de suas obras enigmáticas: SAGA + RANA = à moda de, à maneira de lenda. 

Conforme podemos observar no trecho em que Riobaldo, personagem 

do romance Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, expressa sua 
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dúvida quanto à existência de Deus e do diabo, a linguagem Roseana tem o 

grande intuito de retratar a oralidade do sertanejo mineiro: 

 

O senhor não vê? O que não é Deus, é estado do demônio. 
Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não 
precisa de existir para haver - a gente sabendo que ele não 
existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem-fim 
que nem não se pode ver. Mas a gente quer Céu é porque quer 
um fim: mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Se eu 
estou falando às flautas, o senhor me corte. Meu modo é este. 
Nasci para não ter homem igual em meus gostos. O que eu 
invejo é sua instrução do senhor... (ROSA, 1995, p. 456) 

 

Além dessa característica, o autor também reinventa a linguagem, 

criando neologismos, como os que se apresentam na fala do narrador ao 

descrever a força física da personagem Pedro Osório, do conto O recado do 

morro: 

 

Pedro Osório: moço, a nuca bem feita, graúda membranuda; e 
marcadamente erguido; nem lhe faltavam cinco centímetros 
para ter um talhe de gigante, capaz de cravar de engolpe em 
qualquer terreno uma acha de aroeira, de estalar a quatro em 
cruz os ossos da cabeça de um marruás, com um soco em sua 
cabeloura[...] 
Deveras, tinham receio. Pois não era? Um exagero de homem-
boi, um homão desses[...]Assim desmarcado [...]inchos de 
músculos[...] 
(ROSA, 1995, p. 617-664 grifo meu)  

 

Dessa forma, o autor baseando-se na linguagem da região em que 

ocorrem as histórias narradas, cria palavras novas, recupera o significado de 

outras, empresta termos de línguas estrangeiras, estabelece relações sintáticas 

surpreendentes, trabalha recursos poéticos, como aliteração e onomatopéias, e 

utiliza provérbios; enfim, cria um novo mundo de linguagem.  

A exemplo de inovações linguísticas presentes na obra de Guimarães 

Rosa, podemos citar as inovações fonológicas, tais como: ―Boi bem bravo, bate 

baixo, bota baba, boi berrando... Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá 

direito...Vai, vem, volta, vem na vara, vai não volta, vai 

varando...‖(ROSA,1984,p.58) Para ilustrar as inovações morfológicas, temos: 

―amormeuzinho, desfeliz, estrelinhas pia-pia, a jabuticaba de vem-me-ver ou o 

passarinho desapareceu de cantar‖(ROSA, 1988, p. 32). 
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Nas obras de Guimarães Rosa, o tema constante é a travessia, a 

viagem, a busca, a descoberta, o desejo de mudança interior, os encontros e 

os desencontros revestidos de certa ―aura mágica‖. O sertão é o centro 

irradiador de todas as narrativas de onde partem as reflexões, as vivências e 

as experiências que são universalizadas nos textos através de personagens 

que estão em constante travessia, como bichos, crianças, homens rudes e 

simples, vaqueiros, peões, valentões, que também estão disponíveis ao sonho, 

ao devaneio e à aventura e ao aprendizado da vida. 

Essas características presentes nas obras de Guimarães Rosa foram 

absorvidas por escritores de vários países. Neste artigo vamos tratar de dois 

em especial: Luandino Vieira e Mia Couto. Escritores de narrativas em Língua 

Portuguesa que leram Guimarães rosa e nele encontraram inspiração para 

expressar as peculiaridades dos habitantes de suas regiões. 

 

A narrativa contemporânea em Angola 

 

A literatura em Angola nasceu antes do país 1975, a escrita angolana 

se construiu a partir da negação contra o complexo sistema de contradições da 

sociedade colonizada. Mas, o projeto de uma ficção que conferisse ao homem 

africano o estatuto de soberania surge em 1950.  Depois de passado a alegria 

dos primeiros anos da independência e depois do fracasso da experiência 

socialista e de guerras civis devastadoras, acontecem as injustiças do 

presente. 

A literatura de Angola, muitas vezes, traz o realismo representado em 

imagens do preconceito, da dor causada pelos castigos corporais, do 

sofrimento pela morte dos entes queridos, da exclusão social. Porém, essas 

imagens são revestidas pela beleza que frequentemente nos passam as 

grandes obras artísticas.  Era uma forma de os angolanos mostrar que estavam 

adaptados aos valores da cultura e da civilização, sendo capazes de agir de 

uma forma mais civilizada e coerente com os valores sociais que era dos 

próprios colonizadores. 

A palavra literária desempenhou em Angola um importante papel na 

superação do estatuto de colônia. Presente nas campanhas libertadoras foi 

responsável por ecoar o grito de liberdade de uma nação por muito tempo 
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silenciado, mas nunca esquecido. O angolano vive, por algum tempo, entre 

duas realidades, a sociedade colonial européia e a sociedade africana; os seus 

escritos são, por isso, os resultados dessa tensão existente entre os dois 

mundos, um com escritos na nascente da realidade dialética, o outro com 

traços de ruptura. Assim, com essa conturbada duplicidade, o escritor africano, 

à medida que se vai conscientizando, vai recorrendo aos seus ancestrais, à 

infância, em busca do eu, da sua geração, de maneira harmoniosa, na pátria 

mãe, Angola - África. 

A narrativa contemporânea angolana foi marcada pela ―Geração da 

Mensagem‖ ou ―Geração de 50‖ que influenciou realizações culturais e a 

criação do MPLA -Movimento Popular de Libertação de Angola -, que foi um 

movimento revolucionário de emancipação do país. Segundo artigo publicado 

no site Infopédia, a Geração da Mensagem (1950-53) da literatura angolana de 

expressão portuguesa formou-se na continuidade do movimento dos "Novos 

Intelectuais de Angola", cujo lema - "Vamos Descobrir Angola!" - operaria uma 

revolução decisiva na sociedade colonial dos fins da década de 40.  

Mensagem apresenta-se, assim, como o órgão catalisador de um punhado de 

jovens angolanos dispostos a assumirem uma atitude de combate frontal ao 

sistema sociocultural vigente na época. Foi, sem dúvida, o mais forte contributo 

para a verdadeira busca de uma cultura, de uma literatura autêntica, social e, 

sobretudo, participada. 

Os mentores dessa idéia, que lutavam de Angola e por angola, 

encontraram motivações literárias que deram origem a essa forte e marcante 

geração no período do Modernismo brasileiro. As obras dos escritores 

brasileiros que representavam as características do seu povo escondido nos 

recônditos do país representaram para os jovens angolanos um incentivo. O 

movimento literário brasileiro, juntamente com outros movimentos literários e 

culturais europeus vigentes na época, os fez avançar com a vontade de 

produzirem uma literatura capaz de traduzir exatamente as necessidades, 

sentimentos, inquietudes, problemas e ansiedades da terra angolana. O intuito 

principal desta Geração era dar vida ao eco das novas ideias vindas da Europa 

e da América do Sul.  

Numa época em que o estatuto da voz pertencia em exclusivo aos "não 

naturais" de Angola, foi significativo que os "filhos do país" tivessem assumido 
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tal decisão, assumindo a fala que, embora pertencesse à mesma linguagem 

codificada do dominador (a língua portuguesa), era uma "fala outra", porque 

era germinada no terreno oposto – Mensagem nasce nos musseques de 

Luanda, local onde vivia a maioria do povo colonizado, e daí "parte" para as 

mãos dos intelectuais. Esta "fala outra" deveria corresponder a uma nova 

escrita que teria que combater, sem tréguas, uma literatura colonial falseadora 

das realidades e do sentir das gentes africanas. A literatura angolana que 

surgia representaria o ritmo-emoção característico do homem africano, que lhe 

era transmitido pela própria natureza em que se integrava e com quem vivia em 

contato direto e em plena comunhão. Sendo assim, a literatura que surgia 

apresentava temas como: alienação social, cultural e política; exploração 

econômica; repressão policial e política; miséria, analfabetismo e degradação 

social.  

Mensagem foi o primeiro movimento cultural consciente que surgiu em 

Angola nos últimos 50 anos e assumiu uma grande responsabilidade perante a 

História de Angola. Mas, teve apenas dois números publicados, uma vez que 

logo foi proibida e vetada pelo Governo-Geral que, dentro da mentalidade e 

linha fascista vigente na época, aniquilava qualquer forma autônoma de cultura. 

No entanto, a literatura continuava se expressando e mantendo as 

características marcadas pela fase de libertação nacional, que ocorreu entre os 

anos de 1956 e 1960, época do Neo-realismo, fazendo descrições de 

ambientes miseráveis e opressivos, com uma linguagem mais objetiva, 

apresentando a negritude que exaltava a raça e a cor negra, valorizando a 

história e a cultura pré-colonial, e buscando a afirmação da identidade nacional. 

 

José Luandino Vieira 

Escritor que se tornou conhecido com a revista Cultura, de 1957, e que 

participou com sua literatura da luta pela independência, também foi membro 

do MPLA e ficou preso de 1961 a 1972 por atividades anti-colonialistas. 

Representou em seu livro de contos de 1964, Luuanda, escrito na prisão, o 

bilinguismo da capital Luanda, onde o português, língua oficial, convive com o 

kimbundu, a língua do dia a dia. Embora de origem portuguesa, soube 

introduzir em seus textos a língua falada dos musseques e o kimbundu, 
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apresentando-os não de forma exótica, mas integrada ao contexto maior da 

história. Em contos e novelas, Luandino Vieira retrata contradições 

sociolinguísticas, expressas em conflitos de gerações, etnias e ideologias.  

Sua obra, especialmente os contos nos quais o espaço literário está 

centrado nos musseques, bairros pobres e, portanto, vítimas da discriminação 

e opressão econômica, contribuiu para a integração cultural e linguística de 

Angola. Seus contos têm por função ajudar a reconstruir a cultura de um povo 

que, por muito tempo, foi desenraizada e fragmentada. Os textos são 

literariamente muito bem elaborados e sempre contam com um motivo 

figurador central.  

A linguagem luandina apresenta o discurso coloquial, próprio da 

oralidade, da linguagem popular; sofre a influência, das línguas bantas, 

nomeadamente do quimbundo, que são línguas prefixais, aglutinantes; 

apresenta a ausência de alguns tempos e modos fazendo trocas, por analogia, 

de alguns deles. No trecho que segue do conto ―Estória da Galinha e do Ovo‖, 

de Luandino Vieira, pode ser percebida a diferença existente entre a linguagem 

utilizada pelo autor a Língua Portuguesa:  

[...]Sukuama! O que é eu preciso dizer mais, vavó? Toda a 
gente já ouviu mesmo a verdade. Galinha é de Zefa, não lhe 
quero. Mas então a galinha dela vem no meu quintal, come 
meu milho, debica minhas mandioqueiras, dorme na minha 
sombra, depois põe o ovo aí e o ovo é dela? Sukuá! O ovo foi o 
meu milho que lhe fez, pópilas! (VIEIRA, 1982, p. 50) 

 

A trama se desenvolve em torno da disputa por um ovo, que simboliza 

a identidade do grupo - os habitantes pobres de um musseque. Dois modos de 

existência do grupo são possíveis, o conflito interno ou a união para se 

defender da opressão econômica, racial ou policial. Luandino Vieira representa 

a nova sociedade na simbologia do ovo e mostra que ela tem potencial para 

nascer a partir da união do povo simples e pobre dos musseques, das 

mulheres negras e da língua misturada falada verdadeiramente pelo povo. 

De maneira semelhante a Guimarães Rosa, Luandino usou a 

designação de estória para suas narrativas mais extensas que o conto e menos 

desenvolvidas que a novela ou o romance. A estória para esses autores, 

portanto, se tornou diferente da história. Ela funciona como uma fábula de 
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cunho moral para Luandino e como lenda tradicional, popular para Guimarães, 

cuja obra o escritor angolano muito leu durante os quatorze anos de prisão no 

Tarrafal, em Cabo Verde. 

As vozes, ―brasileiras‖ e ―angolanas‖, portadoras das histórias de João 

Guimarães Rosa e de José Luandino Vieira, são singularmente recriadas, 

revelando enorme talento no que diz respeito à (re)inventação de linguagens, 

conforme registra Patrícia Simões de Oliveira Rosa, em seu artigo João 

Guimarães Rosa e José Luandino Vieira: a palavra em liberdade. Sendo 

facilmente visível esse traço comum aos dois ficcionistas, as marcas distintivas 

entre ambos não são menos perceptíveis, ficando, desde logo, compreensível 

que as falas, na obra de um e de outro, têm pontos de origem 

distintos/distantes e vêm identificar falantes, cujos universos, estritamente 

linguísticos ou genericamente culturais, onde se projetam suas particularidades 

pessoais e nacionais, são sui generis. Patrícia Rosa observa que, no caso de 

Guimarães Rosa, essa sobrevivência de ―gens‖ da narrativa oral pode ser 

encontrada, por exemplo, nos contos de Primeiras estórias, nos quais o 

construtor de linguagens reproduz matrizes sertanejas ancestrais. Podemos 

dizer que esses pré-textos contêm, para além da alusão lúdica, a função 

moralizante que se declina nas origens socioculturais e pragmáticas da oratura, 

ou das narrativas elementares. Guimarães Rosa e Luandino Vieira reinventam 

a linguagem, povoando os espaços vazios de significados outros. Repovoam a 

língua literária, descarnando a língua dos lugares comuns, levando à 

significação profunda e transmutada. 

 

A narrativa contemporânea em Moçambique 

Tal como na Angola a literatura contemporânea carrega traços do 

período anti-colonialista, tematiza a libertação nacional, busca a identidade 

nacional para um país em (re)construção desde a década de 60 do século XX e 

defende temas como: a exaltação da pátria; o culto aos heróis da luta pela 

libertação nacional; além de abordar temas doutrinários. Os escritores, em 

geral, são militantes empenhados na independência. A literatura moçambicana 

representa várias culturas e crenças. 



394 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

Segundo o escritor e ator moçambicano Rogério Manjate, em 

entrevista concedida ao site http://www.palavrarte.com,  

 

a literatura de Moçambique é jovem ainda, porque durante um 
período ela era feita apenas por portugueses ou descendentes, 
e até que os moçambicanos tivessem direito a escolarização, 
para poderem entrar nesse universo levou muito tempo, isso só 
começou no início do século passado. E eles aprendiam e 
apreendiam valores europeus, tanto que eram obrigados a 
renegar a moçambicanidade (todos os valores culturais 
nativos) tornando-se assimilados, e aceitos como portugueses 
de segunda ou terceira... e só nos anos 40 é que houve uma 
espécie de rebeldia, a partir deste tempo é que se sente a 
presença de elementos moçambicanos, o pensamento africano 
dos escritores (Noémia de Sousa, Craveirinha, e outros). E 
ainda hoje dá-se continuidade disso, e tornando-se a literatura 
moçambicana cada vez mais universal, moçambicanamente eu 
acho - sente-se isso em Patraquim, Mia, White e outros... 

 

Com base nas palavras do Rogério Manjate, podemos perceber que a 

literatura de Moçambique continua em desenvolvimento e, conforme afirma 

Francisco Noa, o momento atual é o da ―produção épica mais alentada, 

principalmente na forma de romance, que, segundo Noa, adapta-se melhor 

tanto às exigências do mercado editorial, quanto à ―energia épica‖ que se 

encontra seja nas transformações abruptas da natureza, seja nas catástrofes 

humanas que têm atingido o país. É épica, sublinha o autor, a atitude dos 

moçambicanos tanto perante o meio, quanto na sua forma de dizê-lo.‖(SILVA, 

2009, p. 442) Assim, vemos o quanto essa literatura aproxima-se na literatura 

brasileira na época em que Guimarães Rosa publicava seus livros falando de 

um povo que também passava por transformações. 

 

Antonio Emílio Leite Couto (Mia Couto) 

Autor que se tornou nestes últimos anos um dos ficcionistas mais 

conhecidos das literaturas de língua portuguesa. O seu trabalho sobre a língua 

permite-lhe obter uma grande expressividade, por meio da qual comunica aos 

leitores todo o drama da vida em Moçambique após a independência. 

Segundo Ana Margarida Fonseca, em seu artigo História e utopia: 

imagens de identidade cultural e nacional em narrativas pós-coloniais, ao 

contrário de Helder Macedo, Mia Couto busca na história recente de 
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Moçambique, nomeadamente no período que seguiu ao fim da guerra civil, a 

matéria narrativa que lhe permita questionar a identidade fugidia da nova 

nação. Em O último voo do flamingo, conta-se a história de uma pequena vila 

do interior afetada por misteriosas explosões das quais são vítimas soldados 

das Nações Unidas ali deslocados para fiscalizar o processo de paz. Chamado 

um investigador italiano, Massimo Risi, para investigar as mortes, este é 

confrontado com os relatos contraditórios dos habitantes de Tizangara, 

instaurando-se múltiplas versões do sucedido. 

Será ao tradutor de Tizangara, designado para acompanhar o 

estrangeiro durante a sua permanência na vila, que caberá a missão de 

organizar esta polifonia de vozes e escritas, um imperativo ético anunciado no 

início da estória: 

 

Fui eu que transcrevi, em português visível, as falas que daqui 
se seguem. Hoje são vozes que não escuto senão no sangue, 
como se a sua lembrança me surgisse não da memória, mas 
do fundo do corpo. É o preço de ter presenciado tais 
sucedências. Na altura dos acontecimentos, eu era tradutor ao 
serviço da administração de Tizangara. Assisti a tudo o que 
aqui se divulga, ouvi confissões, li depoimentos. Coloquei tudo 
no papel por mando de minha consciência. Fui acusado de 
mentir, de falsear as provas de assassinato. Me condenaram. 
Que eu tenha mentido, isso não aceito. Mas o que se passou 
só pode ser contado por palavras que ainda não nasceram. 
(COUTO, 2000, p.11). 

 

Apesar de ser ao estrangeiro que estava incumbida a recolha de 

testemunhos, tendo em vista a escrita de um relatório final circunstanciado, o 

tradutor toma para si a responsabilidade de organizar os vários discursos, 

construindo a narrativa possível dos acontecimentos à volta das misteriosas 

mortes. O seu papel assemelha-se, assim, ao do historiador, na medida em 

que ele reúne fragmentos, preenche lacunas, sugere caminhos de 

interpretação dos fatos. O propósito é escrever a estória dos pequenos, e na 

linha de Guimarães Rosa, influência assumida por Mia Couto, revelar os 

esquecidos, os marginalizados, aqueles de quem não reza a História oficial.  

A linguagem coutiana expressa em suas obras revela traços de 

oralidade no texto, capacidade criativa e inventiva da linguagem, exploração 

das potencialidades estruturais da língua portuguesa e musicalidade da 
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palavra, características que lembram bastante o traço das obras de Guimarães 

Rosa. A linguagem do conto ―O dia em que explodiu Mabata-bata‖, de Mia 

Couto, serve como exemplo da aplicabilidade e da mistura de culturas que é 

trabalhada em sua obra: 

 

De repente, o boi explodiu. Rebentou sem um múúú. No capim 
em volta choveram pedaços e fatias, grão e folhas de boi. A 
carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas 
espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, 
balouçando a imitar a vida, no invisível do vento. 
O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há 
um instante ele admirava o grande boi malhado, chamado de 
Mabata-bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. 
Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado 
como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias 
trabalhava para ele desde que era órfão. Despegava antes da 
luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. 
Olhou a desgraça: o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de 
nada. 
«Deve ser foi um relâmpago», pensou. 
Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul sem 
mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? 
Interrogou o horizonte, por cima das árvores. Talvez o ndlati, a 
ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos na 
montanha em frente. A morada do ndlati era ali, onde se juntam 
os todos rios para nascerem da mesma vontade da água. O 
ndlati vive nas suas quatro cores escondidas e só se destapa 
quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. É então que o 
ndlati sobe aos céus, enlouquecido. Nas alturas se veste de 
chamas, e lança seu vôo incendiado sobre os seres da terra. 
Às vezes atira-se no chão, buracando-o. Fica na cova e ali 
deita a sua urina.(COUTO, 2000, p. 45) 

 

A partir desse excerto e de acordo com Maria Aparecida Santilli, em 

Mia Couto, o estranho e o maravilhoso, pelos quais o conto se implanta nas 

velhas raízes da oralidade, não resultam de uma referência que seja bizarra, 

mas da percepção bizarra de determinada referência. Se magia nesse conto 

há, ela deriva da comoção que a função poética da linguagem a tal referência 

confere. (SANTILLI, 2006, p. 68) 

 

Ao encerrar este artigo, se estas breves considerações comportam 

conclusão, podemos dizer que as literaturas africanas de Língua Portuguesa e, 

mais especificamente, a produção artística de Luandino Vieira e Mia Couto 

trabalham palavra e ideologia indissoluvelmente. A escritura dessas literaturas 

funciona como busca e reestruturação criativas de identidades presentificadas 
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pela palavra oral. Esta retorna à questão da africanidade, produzindo um 

discurso à maneira africana: ritmado, envolvente e vivo. A escrita teatraliza a 

fala, pois é reinvenção da oratura angolana. 

No entanto, não podemos esquecer que a obra do escritor brasileiro 

Guimarães Rosa permeia o substrato das escritas dos PALOP. Segundo Rita, 

Mia Couto sofreu influência de Luandino Vieira que, por sua vez, afirma que se 

inspirou em Guimarães Rosa para recriar a Língua Portuguesa a partir da 

linguagem dos "favelados" de Luanda.(CHAVES, http://www.uea-

angola.org/destaque_entrevistas1.cfm?ID=710) Esse processo é comum, pois 

há sempre autores importantes participando do repertório de leitura e, portanto, 

do processo de formação de novos autores. Sendo assim, a interrelação entre 

as literatura de países de Língua Portuguesa tende a aumentar e a consolidar-

se na medida em que nações com língua, experiências e vivências 

semelhantes se reconhecem. 
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Nas correntezas do rio da vida: Riobaldo e suas lembranças do passado 
 

Joselaine Brondani Medeiros1 
UFSM 

 
 

A memória tem sido objeto de estudo desde a Antigüidade e esse 

estudo estende-se até a contemporaneidade, cujas pesquisas abordam a sua 

dimensão social. A memória é o fio condutor Grande sertão: Veredas, uma vez 

que o protagonista Riobaldo, hoje velho, relembra a um moço citadino, cuja 

identidade permanece oculta, a sua vida de jagunço, pontilhada de dualismos 

―entre bandos antagônicos, entre três amores, entre as águas de dois rios, 

entre Deus e o demo‖. 2 Embrenhado nas gerais, Riobaldo refaz a travessia do 

―ser-tão-mundo‖, com o objetivo de se autoconhecer. Essa travessia é longa, 

cheia de curvas e obstáculos, como o rio que flui em direção ao desconhecido. 

Riobaldo vê, através do moço, o espelho da sua vida, voltando, por 

exemplo, a sua infância, pobre, com a mãe Bigrí. Na obra, a mãe de Riobaldo 

vem a falecer quando ele era ainda muito novo, o que ocasionou a sua ida à 

fazenda São Gregório, de seu padrinho Selorico Mendes. É lá que Riobaldo 

conheceu o grande chefe Joca Ramiro, juntamente com os chefes Hermógenes 

e Ricardão. Nessa época, Hermógenes ainda pertencia ao bando de Joca 

Ramiro; depois, em uma emboscada, Hermógenes mata Joca Ramiro, 

tornando-se o grande chefe. Entre os chefes dos jagunços, havia os do lado do 

bem, como Joca Ramiro, e os do lado do mal, como Hermógenes e seu aliado 

Ricardão. Hermógenes desejava dominar o local, sendo o jagunço mais temido 

e poderoso da região. 

Na época dos estudos, o fazendeiro Selorico Mendes enviou o seu 

afilhado ao Curralinho para que este se aprimorasse. Nesse mesmo período, 

Riobaldo encontrou pela primeira vez o menino Reinaldo, na travessia do Rio 

São Francisco. Para Schwarz 3, esse rio é a espinha dorsal da obra, com seus 
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braços fortes, ramificados, que permearão todo o romance. Além do mais, ele 

emerge da fala ambígua transformado em um pênis gigante, emblema de 

continuidade e paixão. Foi no rio que desabrochou a paixão de Riobaldo e 

Diadorim: ―o menino me deu a mão: e o que mão a mão diz é curto (...). E ele 

como sorriu. Digo ao senhor: até hoje para mim está sorrindo. Digo. Ele se 

chamava o Reinaldo‖ 4. 

Reinaldo não sairia tão cedo da vida de Riobaldo: o reencontro 

aconteceu nas andanças da vida de jagunço – as correntezas do rio, ao 

mesmo tempo, uniam e separavam o casal apaixonado. Riobaldo confessa ao 

interlocutor seu amor: ―Eu gostava dele, gostava, gostava (...). Amizade nossa 

ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, 

ele me dava. E amizade dada é amor‖ 5. Era um amor proibido, mas que se 

traduzia em beleza e poesia. Era a própria simbiose entre o homem e a 

natureza. Diadorim era a natureza, bela, de olhos verdes. 

No espelho da vida, Riobaldo se defronta com os seus três 

―amores‖: Nhorinhá, a prostituta, representando o amor físico. O seu caráter 

profano e sensual o atraiu, mas somente no aspecto carnal. Ela satisfazia as 

suas necessidades de homem durante a travessia pelo sertão. O amor de ouro 

era Diadorim, que, mesmo com o passar do tempo, estava marcado como uma 

ferida não cicatrizada no corpo de Riobaldo: ―Deixei meu corpo querer 

Diadorim; minha alma? Eu tinha recordação do cheiro dele‖ 6. ―Diadorim e eu, 

nós dois, como já disse. Homem com homem, de mãos dadas (...) Aparecia 

que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vai-a-vida 

inteira‖ 7. ―Diadorim: que bastava ele me olhar com os olhos verdes tão em 

sonho, e, por mesmo de minha vergonha, escondido de mim mesmo eu 

gostava do cheiro dele, do existir dele, do morno que a mão dele passava para 

a minha mão‖ 8. 

E, por fim, Otacília, o amor de prata, que o narrador conheceu na 

fazenda Santa Catarina, junto com o pai e a mãe dela, em uma das estadas 

dos jagunços nas fazendas das gerais. Depois do final das batalhas, ele a 

                                                        
4
 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001 p. 154. 

5
 Id.; ibid. P. 172. 

6
 Id.; Ibid.p. 592. 

7
 Id.; Ibid. p. 518. 

8
 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001 p. 505. 
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buscou e esta se tornou sua fiel companheira: ―me alembrei da luzinha de meio 

mel, no demorar dos olhares dela. Aquelas mãos, que ninguém tinha me 

contado que assim eram assim, para gozo e sentimento. O corpo – em lei dos 

seios e da cintura – todo formoso (...) E a docice da voz‖ 9. ―Ela era, por alegria 

minha, disse que havia de gostar era só de mim, e que o tempo que carecesse 

me esperava, até que, para o trato de nosso casamento, eu pudesse vir com 

jús‖ 10. 

Além de amores, o sertão era luta, disputas, sangue e profecia no 

encontro com Deus-Diabo e consigo mesmo: 

 

Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele 
volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se 
espera; digo. Mas saímos, saímos. Subimos. Ao quando um 
belo dia, a gente parava em macias terras, agradáveis. As 
muitas águas. Os verdes já estavam se gastando. Eu tornei a 
me lembrar daqueles pássaros. O marrequim, o garrixa-do-
brejo, frangos-d‘água, gaivotas. O manuezinho-da-croa! 
Diadorim, comigo. As garças, elas em asas. O rio 
desmazelado, livre rolador 11. 

 
O narrador tem, desse modo, uma relação ambivalente com o 

espaço geográfico, pois, sob o ponto de vista de Willi Bolle 12, ―por uma lado 

apóia-se na topografia real, por outro lado, inventa o espaço de acordo com 

seu projeto ficcional‖. Há não só o sertão descrito de forma real e/ou idílica 

como também o de figurações de seres fabulosos e de elementos místicos. 

Tudo é sertão, as vidas humanas se transmutam em rio, vento, 

chapada, campos, pássaros e buritizais. Buritizal – a árvore da vida e do amor. 

A natureza chora o amor impossível de Riobaldo e Diadorim. O vento vai-vem, 

faz passar o tempo, porém não apaga a tristeza no coração de Riobaldo. O rio 

traz a lembrança da morte da amada e da mãe – solidão sem fim. 

De acordo com Eduardo Coutinho 13, o protagonista ―passou pelas 

experiências narradas no passado, mas, ao contá-las, ele as vivencia 
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 Id.; Ibid. p. 213. 
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 Id.; Ibid. p. 302. 
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 BOLLE, W. Grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: Duas Cidades; 

Ed. 34, 2004 p. 59. 
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 COUTINHO, E. F. Em busca da terceira margem: ensaios sobre Grande sertão: veredas. 
Salvador: Fundação Jorge Amado, 1993 p. 27. 
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novamente, pois sua narração é, em suma, o esforço de decifrar aquilo que até 

o momento não pudera compreender‖. Riobaldo tenta, no presente, encontrar-

se e dar mais sentido a sua vida, através da recuperação da sua travessia, feita 

no passado. Através dessa recuperação do passado, Riobaldo tenta se 

autoconhecer. E Coutinho 14 continua expondo que: 

 

Riobaldo vivera uma série de experiências no passado que lhe 
deixaram marcas sob forma de perguntas ainda perturbadoras, 
e ele se impõe a tarefa de relatar a vida ao interlocutor com o 
fim de obter respostas para essas perguntas e encontrar, em 
conseqüência, algum alívio para a consciência. 

 
Assim, ele tenta superar o passado ainda preso no coração e no 

pensamento: um passado marcado pela violência da jagunçagem, pelo amor 

homossexual em relação a Reinaldo-Diadorim, pelo medo de enfrentar a vida e 

a morte, Deus e o Diabo.  

Há, na obra, inúmeras marcas de dúvidas e incertezas, que remetem 

ao fluxo da memória: lembrar e esquecer estão presentes na narração, bem 

como a passagem temporal: ―coragem em mim era variável. Ah, naqueles 

tempos eu não sabia, hoje é que sei: que, para a gente se transformar em ruim 

ou em valentão, ah, basta se olhar um minutinho no espelho‖ 15; ―nhambu? E 

periquitos, bandos, passavam voando sobre nós. Não me esqueci de nada, o 

senhor vê‖ 16; ―O Hermógenes (...) sempre me lembro dele, me lembro mal, 

mas atrás de muita fumaça‖ 17; ―não me lembrei do poder da cruz, não fiz 

esconjuro‖ 18; ―o grande-sertão é a forte arma. Deus é um gatilho? Mas conto 

menos do que foi (...) passou assim – mesmo eu não acerto no descrever o 

que passou assim, passamos, cercados guerreando (...) nanje os dias e as 

noites não recordo‖ 19; ―(...) no travessar o rebelo dum rio cheio – ‗Carece de ter 

coragem... Carece de ter muita coragem‘ – eu relembrei. Eu tinha. Diadorim 

vindo ao meu lado‖ 20. 
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 Id.; Ibid. p. 64. 
15

 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001 p. 62. 
16

 Id.; Ibid. p. 120. 
17

 Id.; Ibid. p.132-33. 
18

 Id.; Ibid. p. 212. 
19

 Id.; Ibid. p. 359. 
20

 Id.; Ibid. p. 407. 
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Não é possível ordenar os fatos cronologicamente, porque eles vêm 

à luz à medida que são rememorados: 

 

O senhor sabe? : não acerto no contar, porque estou 
remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo 
esquentar, demear, de feito, meu coração, naquelas 
lembranças. Ou quero enfiar a idéia, achar o rumozinho forte 
das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às 
vezes não é fácil. Fé que não é 21. 

 
O narrador descreve a vida lembrada, tanto que se pode reportar 

aos ensaios de Walter Benjamin 22, cujo cerne é a rememoração. Ele comenta 

que não importa o que a personagem viveu, mas o tecido de sua 

rememoração, o trabalho de Penélope da rememoração. Só que Penélope 

desmanchava a manta à noite e refazia durante o dia. Na rememoração de 

Riobaldo, é a passagem dos dias que desfaz o trabalho, já que cada manhã se 

acorda mais fraco, com apenas algumas ―franjas da tapeçaria da existência 

vivida, tal como o esquecimento a teceu para nós. Cada dia, com suas ações 

intencionais e, mais ainda, com suas reminiscências intencionais, desfaz os 

fios, os ornamentos do olvido‖. O registro da memória é seletivo, operando no 

―double bind entre lembrança e esquecimento, no tecer e destecer‖23 de 

Penélope ao construir a mortalha para seu sogro, Laerte. 

A memória é formada desse labirinto: o caminho está nas mãos do 

narrador, capaz de lembrar ou de esquecer. Sobre isso, João Adolfo Hausen 

aponta que a memória sempre está relacionada ao esquecimento: ―Riobaldo 

discute, por exemplo, se a memória efetivamente lembra o ocorrido ou se é a 

imaginação que inventa imagens do passado com seus restos‖.24 Além disso, 

Riobaldo conta, sem ordem cronológica, os eventos, fazendo uma travessia 

cheia de bifurcações e idas-e-vindas. O amor dele por Diadorim era um amor 
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 Id.; Ibid. p. 192. 
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 BENJAMIN, W. A imagem de Proust. In: Magia e técnica, arte e política. 4. ed. Trad. Sérgio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, [sd] p. 37. 
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 SELIGMANN-SILVA, M. Reflexões sobre a memória, a história e o esquecimento. In: _____ 
(org.). História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: UNICAMP, 
2003 p. 62. 
24

 HAUSEN, J. A. O Sertão de Rosa: uma ficção da linguagem. Belo Horizonte: Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais. Guimarães Rosa 50.

0
 Grande Sertão: Veredas, maio de 
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proibido, marcado pelo medo, pela culpa e pela dor: ―como vou achar ordem 

para dizer ao senhor a continuação do martírio‖ 25. 

Essa falta de ordem, segundo Hausen 26, corresponde ―aos 

movimentos da fala, que lembra e, ao mesmo tempo, corrige o lembrado com 

outras versões‖. Márcio Seligmann-Silva 27, em seus textos sobre os 

sobreviventes dos campos de concentração, afirma que lembrar é correlato de 

esquecer. Quando se rememora experiências de dor, e, nesse caso, é a da 

barbárie histórica das regiões sertanejas, há uma mistura de tensão, de 

contradições, de fragmentações e de silêncios: 

 

O senhor sabe?: não acerto no contar, porque estou 
remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo 
esquentar, demear, de feito, meu coração, naquelas 
lembranças. Ou quero enfiar a idéia, achar rumozinho forte das 
coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes 
não é fácil 28. 
 
Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. 
Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já 
passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas – 
fazer balance, de se remexerem dos lugares 29. 

 
Há um reforço dos entrelaçamentos entre a memória, a História e a 

ficção, visto que o narrador-protagonista se apropria do jogo. O testemunho 

coloca-se desde o início sob o signo da necessidade e impossibilidade 30, tanto 

que a linguagem pode ser ―real‖ ou equipada da própria imaginação. E o leitor 

acaba tendo dois caminhos a pensar: o de que Riobaldo está inventando a 

história, vivida no sertão, em meio à guerra de jagunços, ou o de que a 

experiência foi tão traumática, que ele não consegue lembrar, devido à 

intensidade da dor. Os eventos traumáticos são, por exemplo, batalhas e 

acidentes, que têm várias mortes. Diante desses fatos, o testemunho seria a 

                                                        
25

 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001 p. 66. 
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 HAUSEN, J. A. O Sertão de Rosa: uma ficção da linguagem. Belo Horizonte: Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais. Guimarães Rosa 50.

0
 Grande Sertão: Veredas, maio de 

2006 p. 19. 
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 Professor da UNICAMP e estudioso da Shoah. Tem vários artigos publicados sobre esse 
tema como, por exemplo, A história como trauma, A literatura do trauma, Auschwitz: história e 
memória, dentro outros. 
28

 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001 p. 192. 
29

 Id.; Ibid. p. 200. 
30

 SELIGMANN-SILVA, M. (org.). História, memória, literatura: o testemunho na era das 
catástrofes. Campinas: UNICAMP, 2003. 
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narração da resistência à compreensão dos mesmos. A memória, assim como 

a linguagem, com seus atos falhos, com sua fragmentação e silêncios, não 

existe sem a sua resistência. O herói sertanejo Riobaldo é problemático, ele 

resiste à rememoração, porque ela é dolorosa. Ele vive a fragmentação, a 

ruptura, a perda e, portanto, está sempre em busca de algo, da sua essência 

perdida, tentando resolver, após sair da vida de jagunço, a questão de ser ou 

não ser. Riobaldo ainda não conseguiu fazer sua travessia.  

Os fantasmas de Riobaldo atormentam as suas lembranças, que 

vinculadas ao esquecimento, serão reconstruídas: uma reconstrução às 

avessas, com lacunas, restos e silêncios. Não há uma cronologia no 

rememorar, pois os fatos são lançados na medida em que adquirem um sentido 

para o narrador. A verdade aparecerá não só de forma misteriosa, velada e 

desvelada, pressentida, como também nas entrelinhas e nos vazios.  

Como o narrador e personagem conversa consigo mesmo, o diálogo 

é quase sem palavras no sentido de que Riobaldo tenta se redescobrir durante 

a fala com o interlocutor. A narrativa é em torvelinho, que se encerra sem, 

contato, encerrar-se totalmente. Assim como as flores dirigem a sua corola 

para o sol, ―o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se 

para o sol que se levanta no céu da história‖ 31. Riobaldo mergulha na sua ―flor‖ 

interior, fazendo-a aflorar, olhar com os olhos bem abertos o céu da História. 

Também conversa com os seus fantasmas, tenta vencê-los, tenta viver, reviver, 

redescobrir-se. Riobaldo é uma espécie de ―Scheerazade‖ agreste, que conta a 

sua história e a de outras pessoas que participaram da travessia no sertão. A 

memória acaba vencendo a morte, ou pelo menos, adiando-a. 

 

Referências 

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. 4. ed. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, [sd]. 

BOLLE, W. Grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2004. 

COUTINHO, E. F. Em busca da terceira margem: ensaios sobre o grande 
sertão: veredas. Salvador: Fundação Casa Jorge Amado, 1993. 

                                                        
31

 BENJAMIN, W. Sobre o conceito da História. In: Magia e técnica, arte e política. 4. ed. Trad. 
Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, [sd] p. 224. 



406 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

FANTINI, M. Guimarães Rosa: fronteiras, margens, passagens; São Paulo: 
Ateliê Editorial; SENAC São Paulo, 2003. 

GALVÃO, W. N. Guimarães Rosa. São Paulo: Publifolha, 2000. 

HAUSEN, J. A. O Sertão de Rosa: uma ficção da linguagem. Belo Horizonte: 
Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Guimarães Rosa 50.0 
Grande Sertão: Veredas, maio de 2006 p. 18-20. 

MACHADO, A. M. Recado no nome: leituras de Guimarães Rosa à luz do nome 
de seus personagens. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2001. 

ROSENFIELD, K. Os descaminhos do demo. Tradição e ruptura em Grande 
Sertão:Veredas. São Paulo: Imago, 1993. 

SCHWARZ, R. Grande sertão: estudos. In: COUTINHO, E. F. (org). Guimarães 
Rosa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. 

SELIGMANN-SILVA, M. (org.). História, memória, literatura: o testemunho na 
era das catástrofes. Campinas: UNICAMP, 2003. 

STARLING, H. M. M. Travessias: sobre a História e a ficção em João 
Guimarães Rosa. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de Minas 
Gerais. Guimarães Rosa 50.0 de Grande Sertão: Veredas, maio de 2006 p. 10-
11. 

  



407 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

    

Sobre Triste fim de Policarpo Quaresma na ótica de Nelson Werneck 
Sodré e a análise marxista da obra literária 

 
Leandro Amorim Elpo1 

FURG 
 

 

1 Introdução 

 

 Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão acerca de como o 

historiador Nelson Werneck Sodré2, em sua obra História da literatura 

brasileira, analisa a obra ficcional de Afonso Henriques de Lima Barreto3, do 

que depreenderemos as questões que se colocam sobre a análise concreta do 

romance Triste fim de Policarpo Quaresma sob o viés teórico abordado por 

Sodré, que relaciona-se diretamente com suas considerações generalizantes 

sobre toda a ficção produzida pelo escritor fluminense, em consonância maior 

com sua concepção de literatura calcada em pressupostos marxistas, que 

norteia a construção de sua História.  

 O caráter sistemático do pensamento de Sodré norteado pelo marxismo 

em sua prática de análise/síntese sobrepõe o total ao particular na História, 

pela relação (por exemplo) que em sua obra observamos de Triste fim com 

toda a ficção de Lima Barreto e pela relação dessa ficção com o seu contexto 

                                                        
1
 Mestrando em História da Literatura - Universidade Federal do Rio Grande 

2
 Nelson Werneck Sodré (Rio de Janeiro, 1911 - Itu, 1999), foi militar insigne, historiador 

conceituado e notável militante intelectual do marxismo no Brasil. Esteve à frente do ISEB 
(Instituto Superior de Estudos Brasileiros), instituição que foi extinta com o golpe de 1964, 
evento que redundou também na cassação dos direitos políticos do intelectual marxista. Autor 
e organizador de mais de cinqüenta obras, dentre as quais podemos citar algumas: As classes 
sociais no Brasil (1957), Formação histórica do Brasil (1962), História da burguesia brasileira 
(1964), História militar do Brasil (1965), História da imprensa no Brasil (1966), Fundamentos da 
estética marxista (1968), Fundamentos da economia marxista (1968), A ideologia do 
colonialismo (1961). 
3
 Afonso Henriques de Lima Barreto foi escritor, jornalista e funcionário público. Nasceu em 

1881 no Rio de Janeiro e ali também faleceu, em 1922. Escreveu as seguintes ficções 
(constam de tudo que será citado as datas das publicações, a maioria póstumas): Memórias do 
escrivão Isaías Caminha (romance, 1909), Triste fim de Policarpo Quaresma (romance, 1915), 
Numa e a ninfa (romance, 1915), Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá (romance, 1919), Clara 
dos Anjos (romance, 1948), Os bruzundangas (sátira, 1923), Coisas do Reino do Jambom 
(sátira, 1953), História e sonhos (conto, 1920), Outras histórias (conto, 1952), Contos argelinos 
(1952). Escreveu também os seguintes artigos e crônicas: Bagatelas (1923), Feiras e mafuás 
(1953), Marginália (1953), Vida urbana (1953). Por fim, na sua bibliografia constam memórias 
(Diário íntimo e Cemitério dos vivos, ambos de 1953), crítica (Impressões de leitura, 1956) e 
inclusive correspondência publicada (Correspondência ativa e passiva, 1956). 
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histórico, uma vez que essas duas relações são abordadas como um todo por 

Sodré.  

Para essa reflexão levaremos em conta como Nelson Werneck Sodré 

arquiteta sua História e como as bases conceituais de tal arquitetura acabam 

por determinar as análises concretas de cada obra literária aludida na mesma, 

tomando como aporte teórico para sua análise os estudos de Siegfried J. 

Schmidt contidos em Sobre a escrita de histórias da literatura: observações de 

um ponto de vista construtivista e  de David Perkins em História da literatura e 

narração, que dissertam acerca dos elementos que compõem, assim como dos 

mecanismos que subjazem à narrativa de uma história da literatura.  

Levaremos em conta também, para além dos estudos mencionados 

que dissertam de maneira geral sobre a estrutura de histórias da literatura, 

especificamente o ensaio de Letícia Mallard, intitulado Nelson Werneck Sodré: 

a ruptura e o reflexo, que discute como Sodré aplica sua concepção teórica da 

literatura nas obras elencadas na História.  

Sob o prisma dessa discussão, no âmbito das considerações de Sodré 

acerca da ficção de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma servirá 

como um exemplo de análise concreta de uma obra literária nos matizes de 

sua História, o que nos proporcionará um exemplo de leitura marxista da obra 

literária, método ilustrativo da relação de interpretação particular das obras pelo 

historiador com sua interpretação total do desenvolvimento da literatura 

brasileira como reflexo estético do desenvolvimento de suas bases materiais, 

decorrendo dessa relação uma síntese que é mediada entre dada obra e seu 

autor e entre o autor e o contexto histórico possibilitador da materialização de 

sua obra. 

 
2 Sobre o conceito de literatura de Nelson Werneck Sodré na História da 
Literatura Brasileira 
 

Ao pensarmos o conceito de literatura que norteia o livro de Nelson 

Werneck Sodré, ressaltamos de imediato que este se encontra em uma relação 

hierárquica com o processo histórico, cuja explicação submete a compreensão 

da literatura produzida no Brasil à compreensão da história do país, em que a 

literatura por fim serve mais de componente de desvelamento histórico da 

nação brasileira do que a história serve de desvelamento do fenômeno literário, 
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uma vez que Sodré, partindo do que chama de fundamentos econômicos 

dessa história, busca seus reflexos na práxis literária, mas acaba remetendo o 

leitor novamente, após esse trânsito do sócio-econômico para o literário, para o 

desenvolvimento da nação, através do desvelar de facetas desse 

desenvolvimento no plano superestrutural das artes, especificamente na 

literatura.  

Como Nelson Werneck Sodré em sua História compreende (teoriza) o 

desenvolvimento da literatura no Brasil e que métodos de interpretação do fato 

literário depreendem-se de sua teorização?  

Antes de darmos a palavra ao historiador fluminense, este é o momento 

de buscarmos aporte conceitual nos dois teóricos das histórias de literatura, a 

começar por Siegfried J. Schmidt. Schmidt diz em Sobre a escrita de histórias 

da literatura: observações de um ponto de vista construtivista que o conceito de 

literatura adotado por um pesquisador delimita a sua composição de uma 

história da literatura: 

 
As intenções, objetivos e legitimações das histórias literárias, a 
seleção e apresentação dos chamados dados e a escolha de 
critérios de relevância e objetividade estão diretamente 
dependentes da implementação ou interpretação desses 
conceitos básicos. ―Literatura‖, por exemplo, tem sido definida 
como uma série de obras de arte literárias atemporais (como 
faz H. G. Gadamer), como comunicação literária, como um 
sistema de atividades individuais socializadas enfocando 
fenômenos literários, etc. Cada definição produz tipos de 
histórias literárias bastante diferentes. Consequentemente, 
modelos diferentes de histórias como, por exemplo, uma 
cadeia de acontecimentos que obedecem a certas tendências 
evolutivas (veja a tradição marxista), como uma diferenciação 
evolutiva dos sistemas e subsistemas sociais (no sentido de N. 
Luhmann) ou como um campo de histórias mais ou menos 
parciais, contingentes, sem quaisquer leis abrangentes (como, 
por exemplo, clamam-na os estruturalistas), delineiam bem 
diversamente a moldura, as intenções e legitimações da escrita 
de histórias literárias. (1996:103) 
 

No caso de uma história da literatura feita por um historiador social, que 

é o caso da História da literatura brasileira escrita por Nelson Werneck Sodré, 

Schmidt nos dá uma luz quanto à concepção de literatura que delimitará o 

trabalho deste historiador: 

 
Os historiadores sociais consideram obras literárias como 
respostas a perguntas históricas. Consequentemente, 
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compreendem história literária como a revelação das relações 
complexas entre a literatura e a sociedade que são capazes de 
fornecer saídas para resolver problemas atuais (1996:111) 
 

Letícia Mallard em Nelson Werneck Sodré: a ruptura e o reflexo 

corrobora o que diz Schmidt acerca dos conceitos utilizados por um historiador 

da literatura determinarem os resultados de seu trabalho, referindo-se a como 

Sodré compõe sua História, pretendendo dar conta metodologicamente do que 

outras histórias da literatura brasileira não deram, em seu parecer: da 

representação da sociedade brasileira, partindo seu objeto de pesquisa do que 

já foi trabalhado quanto à relação entre o particular e o geral nas investigações 

históricas dessa sociedade, relação cara à perspectiva totalizante do marxismo:  

 
Na tentativa de fazer da História uma universalidade mais 
concreta do que as ―Histórias‖ que a antecederam, de torná-la 
um objeto científico em que as generalizações são extraídas de 
um conhecimento adequado do particular, Sodré transforma o 
seu texto num mosaico de citações extensas, dentro e fora do 
corpus textual. A partir dessas citações, que lhe dão o estágio 
em que se encontrava, em determinado momento, tal ou qual 
saber sobre determinado objeto, o historiador vai construindo o 
seu novo objeto. Por ampliações, restrições, negativas, dúvidas 
e afirmativas. Observe-se o caráter diferencial entre um texto 
historiográfico construído dentro de metodologia inspirada no 
materialismo histórico e no materialismo dialético e outro texto 
elaborado com outros métodos. Neste último, regra geral, as 
citações e/ou referências textuais comparecem para abonar, 
fortalecer, sustentar etc. o objeto do conhecimento edificado 
pelo historiador. No primeiro caso, a construção objetual faz-se, 
em termos concretos, a partir das construções que a 
antecederam, analisando-as em seus avanços e recuos para 
verificar como trabalharam o particular e o geral (1995:65). 

 

Por sua vez, a concepção de literatura que norteia o desenvolvimento de 

toda a argumentação de Nelson Werneck Sodré (e que ilumina as 

argumentações sobre as quais estou me pautando) em sua História da 

Literatura Brasileira é a seguinte: 

 
Pensamos que a formação e o desenvolvimento da literatura 
são uma parte do processo histórico total da sociedade. A 
essência e o valor estético das obras literárias, e também de 
sua ação, é uma parte daquele processo geral e unitário pelo 
qual o homem se apropria do mundo mediante a sua 
consciência. (1982:3)  
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Eis a relação hierárquica da concepção de literatura abarcada no seio da 

concepção-mor de história característica da totalidade do pensamento 

marxista. Primeiro: formação e desenvolvimento da literatura fazem parte de 

um processo histórico TOTAL da sociedade. Segundo: essência e valor 

estético das obras literárias fazem parte de (novamente a expressão) um 

processo geral e unitário da apropriação do mundo pelo homem 

intelectivamente.  

Dada a explicitação conceitual da literatura compreendida por Sodré, 

tomaremos um argumento de David Perkins que aponta, em História da 

literatura e narração, para o caráter de coerência que uma narrativa de história 

da literatura procurará apresentar, tanto quanto uma narrativa ficcional, 

mediante um dado enredo que encerre harmonicamente o início dessa história 

com seu último parágrafo:   

 
Narrativas tradicionais têm começos, fins e enredos que ligam 
esses pontos. Parecem coerentes. Em narrativas ficcionais, 
esses aspectos e sua integração são apreciados como 
elementos de uma obra de arte. Na história e na história da 
literatura são igualmente artificiais, mas isso é mais difícil de 
admitir, já que põe em dúvida a credibilidade da história como 
representação do passado (1999, p. 9) 
 

A coerência de que fala David Perkins na composição de histórias de 

literatura está ligada ao estudo central de seu artigo, que remete a estrutura de 

uma história de literatura diretamente relacionada à estrutura de uma narrativa 

como a ficcional, embora chame a atenção para o fato de que o cuidado com a 

coerência na narrativa de uma obra de história ou mesmo de história da 

literatura procura ser sutil e não explícito, já que a referência histórica deve ter 

o peso de falar por si própria e não pode dar a impressão de apresentar 

lacunas preenchidas com qualquer reboco retórico. 

É por uma questão de coerência que a sociologização de Sodré no 

campo da literatura se opõe a análises mais formalistas de obras literárias que 

acabem por não dar o ―devido‖ relevo para o contexto possibilitador de tais 

obras virem a lume que tem sua origem nas transformações econômicas do 

Brasil, e que, segundo seu entender demonstrado na História, é responsável 

por dada obra ―materializar-se‖ com essas ou aquelas características.  
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É digno de nota para essa questão que o próprio materialismo histórico 

como explicação dos mecanismos de funcionamento da interação social já 

abole de sua análise o indivíduo, o enfoque biográfico, devido ao caráter 

totalizador, massificador, universalizante, de sua teoria da história que aponta 

não para os indivíduos, mas para as classes sociais nas quais se inserem e 

conflitam. 

Portanto o marxismo no terreno da literatura, se por um lado, auxiliou na 

libertação da obra literária de um determinismo biográfico e psicologizante do 

autor sobre sua obra, predominante no século XIX, tanto para interpretar a obra 

quanto para justificar a proeminência de alguns autores em detrimento de 

outros, por outro lado não coadunou-se com os esforços de estudiosos da 

literatura que buscaram emancipá-la de outras ciências humanas no intuito de 

construí-la como ciência autônoma (veja-se o livro de Roberto Acízelo de 

Souza Formação da Teoria da Literatura) com seus próprios métodos de 

investigação, cuja escapatória da dependência a explicações extra-literárias 

para o fato literário, como são as de cunho histórico-geográfico-biográfico-

sociológico, desembocou no imanentismo (ou se preferirmos no intra-

textualismo) da obra literária. Nada mais ―alienante‖ como procedimento de 

pesquisa no parecer desse olhar sociológico da literatura, que chamarei aqui 

resumidamente de leitura (ou análise) contextualista. 

Passemos agora para o nosso exemplo concreto da leitura de uma obra 

literária sob a argumentação contextualista da literatura desenvolvida na 

História em função do pensamento sociológico marxista de Sodré. 

 

3 O caso concreto de uma leitura sociológica marxista de Triste fim de 
Policarpo Quaresma nos moldes da leitura de Sodré da ficção de Lima 
Barreto na História da Literatura Brasileira  

 

Para a História de Sodré, dentro de seus conceitos norteadores, Triste 

fim de Policarpo Quaresma como toda a ficção de Lima Barreto é um prato 

cheio para as leituras contextualistas que busquem uma relação nítida de 

reflexo entre autor e obra, em que brotam os paralelismos entre o escritor Lima 

Barreto junto ao contexto da sociedade fluminense em que viveu e os 

protagonistas de seus romances, como o escrivão Isaías Caminha e Policarpo 

Quaresma, junto aos contextos de suas respectivas fictícias sociedades.  
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Sodré trata da obra ficcional de Lima Barreto no fim do capítulo 14 da 

História intitulado Interpretações do Brasil. Não faz uma referencia explícita ao 

Triste fim, mas uma referência generalizada à sua ficção. Porém, dada a 

totalidade da descrição que faz Sodré acerca da narrativa de Lima Barreto, 

podemos inferir sua leitura contextualista de Triste fim. Não é gratuita, por sinal, 

tal generalização acerca da obra de Lima Barreto na História. Ao interpretar a 

ficção barretiana Sodré remete-se constantemente à condição social do autor, 

à marginalidade a que foi relegado no contexto intelectual em que se 

encontrava historicamente inserido enquanto escritor. 

Mais: a colocação de Lima Barreto não é gratuita dentro deste capítulo 

na arquitetura da História de Sodré pelo fato da menção de sua obra encontrar-

se no âmbito de uma discussão mais ampla (como é o caso, evidentemente, de 

todas as obras elencadas na História) acerca da transição de posturas 

intelectuais que se configura, segundo Sodré, de fins do século XIX ao fim da 

Primeira Guerra Mundial. Dentro de uma argumentação sistemática, Lima 

Barreto é colocado ao lado de ―intérpretes‖ desse momento como Machado de 

Assis, Euclides da Cunha, José Veríssimo e Joaquim Nabuco 

(respectivamente, por meios ficcionais, pela crítica literária, e pela história e 

biografia). Todos enquadrados no devido condicionamento histórico dissertado 

por Sodré no segundo tópico do capítulo.     

Em suma, seguindo o plano geral de sua proposta, Sodré disserta mais 

sobre Lima Barreto, o escritor, e este enquadrado em um quadro maior, do que 

sobre sua obra. Como já apontado neste artigo, o quadro biográfico e 

contextual do autor de Triste fim não é apresentado unicamente para se 

evidenciar traços relevantes desse contexto na forma como Lima Barreto 

―materializa‖ sua narrativa. Ao contrário, sua narrativa somente interessa ao 

historiador à medida que contribui para o descortinamento da sociedade no 

contexto estudado pelo capítulo, os mecanismos de funcionamento dessa 

sociedade, suas relações de conflito. 

Ainda que possamos rastrear as especificidades históricas do contexto 

em que Triste fim foi concebido como que transubstanciados literariamente no 

texto, compreendo que a relação de conflito entre o protagonista e o seu meio 

social apresenta uma organicidade imanente à diegese do romance que 
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ultrapassam a temática da representação da sociedade do Rio de Janeiro no 

contexto da Primeira República no romance.    

Não se trata aqui de julgar anacronicamente o ―descaso‖ do historiador 

com a especificidade/imanência do texto literário e nem de defender uma 

estrutura sobre-histórica, essencial do romance (embora Mallard tenha 

demonstrado com propriedade a insuficiência teórico-metodológica da 

abordagem de Sodré em um caso concreto, que apontou em seu ensaio, 

referente à relação entre Tomás Antônio Gonzaga e o Arcadismo no Brasil, 

visando chamar a atenção dos contemporâneos e futuros estudiosos para o 

reducionismo de tal abordagem), mas Sodré não buscou reconhecer nenhum 

mecanismo de luta de classes no plano diegético das ficções de Lima Barreto. 

Ao considerar a obra de Lima Barreto como um todo, o que inclui Triste fim, 

não identificou na imanência dos textos tal mecanismo nas relações entre o 

protagonista e os demais personagens do romance. Ateve-se a identificar as 

ficções como reflexo, como efeito particular desse mecanismo ao longo da 

história desvelado pelo pensamento marxista em um dado contexto específico, 

ou seja, transplantou esse mecanismo do contexto do escritor para as suas 

ficções, tomando-as como ecos desse contexto. 

Esta observação, tal qual a de Mallard, é importante ao estudioso de 

literatura, visto que procura explicitar a teoria norteadora da História de Sodré e 

o método de aplicação dessa teoria nas obras literárias, ficando disponível o 

exemplo de Triste fim de Policarpo Quaresma a quem se incline a trabalhar 

com tal vertente teórica, tendo a possibilidade de pesar seus pontos altos e 

baixos4. 

Vejamos pelas próprias palavras do historiador suas considerações 

quanto à ―ficção‖ de Lima Barreto: 

 
As figuras de sua ficção foram recrutadas, na maior 

parte, seja na classe média, seja entre os trabalhadores. São 
figuras populares, que caracterizam o aspecto urbano, em que 
a marca local é acentuada. É uma pequena humanidade, 
humilde, sentimental, obscura, que povoa os subúrbios e lhes 
dá fisionomia. Na transposição dessa gente é que Lima Barreto 
realizou o melhor, nisso é que se sentiu à vontade. O traço 

                                                        
4
 Evidentemente que não ignoro que os referidos ―pontos altos e baixos‖ da vertente em 

questão (a sociologia marxista da literatura) estão relacionados a pontos de vista de distintas 
vertentes teóricas da literatura que criticam as insuficiências metodológicas umas das outras. 
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caricatural volta-se contra os figurões, particularmente os da 
política, e deforma os perfis, pela intencionalidade e pela 
natureza mesma da caricatura. A personagem principal, que 
está no centro de tudo, em torno de que giram as criaturas e 
em cujo fundo se situam os problemas e as cenas, é a cidade, 
não apenas a cidade ―botafogana‖ das casas senhoriais, das 
chácaras, com a sua gente artificializada, mundana, copiando 
formas de existência cujos originais estão distantes do país, 
mas a cidade esquecida, suburbana, dos pequenos 
funcionários, dos cantadores de modinhas, dos militares 
retirados da ativa, povoando ruas quietas, enchendo os 
transportes coletivos, buliçosa, bisbilhoteira, amante das festas 
movimentadas e dos ajuntamentos agitados (SODRÉ, 
1982:505).  
 

Sodré enfatiza as seguintes características na ficção de Lima Barreto, 

apontando o que considera suas deficiências e seus triunfos:  

 
O seu traço é por vezes carregado, fortemente 

intencional, sarcástico e virulento. Não é quando se realiza 
melhor, não é quando deixa a marca de sua capacidade para 
fixar o real e o humano. A caricatura do político apenas 
apegado aos seus interesses, do jornalista que explora o 
escândalo, do escritor que vive à margem da vida, é a parte 
perecível de sua obra, aquela de menos consistência, quando 
não alcança os fins de tipificar a realidade. Alcança estes fins 
quando se despreocupa e transpõe para a ficção o seu 
pequeno mundo, tudo aquilo a que assistia e conhecia e 
amava. As suas figuras mais vivas não são, por isso mesmo, 
as que viviam no mundo real e que ele apenas levou para as 
páginas dos romances, trocando os nomes. São as outras, as 
secundárias, as humildes, aquelas que fez viver, naqueles 
romances, como elementos típicos de uma paisagem humana 
em que, individualmente, tinham reduzida representação e 
importância. E, no conjunto, a cidade, com os seus dramas, 
alguns profundos, outros apenas grotescos, gigantesco palco 
em que as criaturas mais diversas eram vizinhas quando, na 
realidade, estavam separadas por distâncias enormes 
(SODRÉ, 1982:506). 

 

Embora Sodré não deixe de discorrer acerca do ―traço‖ (o estilo) de Lima 

Barreto e não deixe de criticar a caricatura empobrecedora de alguns de seus 

pretensos tipos, a capacidade de transposição do pequeno mundo do escritor 

para a ficção que constitui o seu elogio, que poderia sugerir uma consideração 

do historiador para com a autonomia do texto, é exatamente o contrário: Sodré 

elogia essa capacidade de transposição do mundo do escritor para a ficção 

pela possibilidade de descrição da sociedade contemporânea ao próprio Lima 

Barreto. 
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Veremos que essas considerações de Sodré sobre a ficção barretiana 

são indissociáveis de suas considerações acerca da condição em que se 

encontrava o escritor na atmosfera literária de seu tempo:   

 

O mundo literário do tempo não o aceitou. Considerava-o 
marginal das letras, sem qualquer importância. Mas a recusa 
não se fundamentou no fato de que fosse ele pobre, mulato, 
doente. Tais características pertenciam também a outros, 
inclusive a Machado de Assis. Não o aceitou porque, 
exteriormente, tanto quanto interiormente, Lima Barreto era um 
inconformado, um homem que não adorava os deuses 
dominantes, não tinha a convicção dominante, não acreditava 
nas verdades do acessório; descobriu e sentiu o que nele era, 
realmente, uma ameaça, um sentido novo, um caminho 
diferente. Ora, isso é que tem importância em Lima 
Barreto5. O novo, naquele momento, apresentado de maneia 
áspera, violenta, descomedida, como Lima Barreto 
apresentava, chocava, surpreendia e provocava o revide do 
esquecimento, da omissão, da obscuridade, a que o 
romancista tanto se prestava pela ausência de condições 
pessoais para vencer obstáculos dessa natureza. (1982, p. 
507).    
 

Dadas as referências de Sodré à descrição da sociedade de Lima 

Barreto transposta para sua ficção, peguemos agora um trecho de Triste fim de 

Policarpo Quaresma em que o narrador descreve a sociedade pequeno-

burguesa em que vivia Quaresma: 

 
É uma sociedade muito especial e que só é alta nos 

subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de 
pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de 
tenentes de diferentes milícias, nata essa que impa pelas ruas 
esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas 
festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de 
Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá, nos bailes, nas festas e nas 
ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais 
ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim 
como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de 
comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em 
ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne-seca, 
muito ensopado – aí, julga ela, é que está a pedra de toque da 
nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na 
Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa 
gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas 
mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram, 
quase diariamente, os lindos cavalheiros dos intermináveis 
bailes diários daquelas redondezas (BARRETO, 1998, p.25).    
 

                                                        
5
Grifo meu. 
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Ora, as possibilidades de análise a serem feitas neste romance acerca 

do conflito entre indivíduo e meio não necessitam sempre ultrapassar os limites 

da diegese buscando constantemente uma conexão direta entre a sociedade 

fluminense do protagonista de Triste fim e a sociedade fluminense do autor 

historicamente6.  

 Por exemplo, quanto ao cenário descrito pelo narrador que Sodré aponta 

como denúncia social empreendida por Lima Barreto, poderíamos explorar a 

preparação desse narrador para o leitor quanto ao conflito que se estabelecerá 

ao longo do romance entre dado meio social e dado indivíduo dissociado desse 

meio em função de seu idealismo. Esses elementos se encontram presentes 

na diegese e são identificáveis na forma como são apresentados ao leitor os 

argumentos, as aspirações e as desilusões de Policarpo Quaresma, por parte 

de um narrador em terceira pessoa que se mostra partidário do herói, falando 

por ele, adotando sua postura e mesmo sofrendo com ele os reveses de sua 

dissonância com a sociedade em que está inserido, ainda que não se abstenha 

de explicitar as excentricidades (culminantes em um hospício) do protagonista.  

 Tais elementos diegéticos proporcionam desdobramentos em outros 

ricos elementos a serem analisados mais que suficientemente no plano da 

obra, por maiores que possam ser os paralelismos entre personagem e seu 

meio e escritor e seu meio, dignos de serem abordados pelo pesquisador (e 

que podem/devem ser abordados, no devido espaço e nas devidas proporções, 

arrisco dizer). 

Justifico esta postura aqui pelo fato de que minha dissertação de 

mestrado em estado embrionário se dará em torno do que chamo de 

dissonância entre o idealismo do indivíduo e a sociedade que o cerca, tomando 

algumas categorias da Sociologia do Romance de Lucien Goldmann e da 

própria Teoria do Romance de Geórg Lukács, que estão sendo desenvolvidas 

em outro artigo.  

Tal dissonância entre indivíduo e a sociedade que o cerca está sendo 

trabalhada, antes de tudo, na imanência do texto, em uma sucessão de 

instâncias em que se dá este embate em uma progressão tal que culmina 

                                                        
6
Ainda que o mesmo romance (junto a toda a obra de Lima Barreto) continue se prestando a 

trabalhos historiográficos, como é o caso de Literatura como missão de Nicolau Sevcenko e 
Por que Lima Barreto de Paula Beiguelman. 
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literalmente com a eliminação desse indivíduo, Policarpo Quaresma, de seu 

meio social, através de sua prisão e execução. Ainda que Lukács e Goldmann 

possam ser tomados como teóricos contextualistas, o todo ontológico Lukács 

da Teoria assim como Goldmann fornecem meios de pensarmos mais 

aprofundadamente as mediações artísticas entre o contexto possibilitador de 

determinado texto e sua materialização enquanto universo autônomo. 

Minha idéia original era dissertar acerca da visão (de Lima Barreto) da 

República Velha em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Porém, ao me deparar 

ao longo do curso com o desenvolvimento histórico das teorias literárias acabei 

me afastando da idéia original e passei a buscar elementos internos neste 

romance a serem analisados. Isto exatamente porque sou licenciado e 

bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande e ao migrar 

para o mestrado em História da Literatura (da mesma universidade, mas como 

pós-graduação do curso de Letras e não do curso de História, o que pressupõe 

evidentemente distintas bagagens de graduação), minha tendência foi 

prontamente a de partir para o biografismo, o psicologismo ou o sociologismo 

característicos de uma análise contextualista e, antes de tudo, historicista, da 

obra literária, no seu mais redutor sentido causalista/determinista de contexto 

sobre texto.  

 É por isto que me debrucei sobre como o historiador Nelson Werneck 

Sodré arquitetou sua História da literatura brasileira e usei um exemplo de 

análise concreta sua sobre a obra de um escritor que estou pesquisando. Ou 

seja, este artigo parte de uma reflexão que visa meu esclarecimento enquanto 

historiador que atualmente se debruça sobre o campo literário. 

Reitero que não tive e não tenho intenção de menosprezar a 

monumental História de Sodré ou sequer de criticar por tabela estudos 

historiográficos e sociológicos sobre obras literárias ou sobre a literatura como 

fenômeno mais abrangente, mas vejo-me agora impelido, ao me debruçar 

concretamente sobre uma obra, buscar uma leitura que equilibre os dois 

extremos entre uma autonomia textual abstrata que desconsidere o berço de 

sua produção (o que seria o extremo oposto do que venho tentando matizar, 

não necessariamente desconsiderar) e o jugo de dado texto, para não dizer 

sua ofuscação, frente ao que seriam seus determinantes extratextuais.   
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4 Considerações finais 

 

Para encerrar, retomo aqui em poucas palavras meu percurso: na 

delimitação deste estudo, levantei que o olhar lançado por Nelson Werneck 

Sodré sobre a obra ficcional de Lima Barreto, ao ser tomada no capítulo XIV da 

História da Literatura Brasileira como um todo pelo historiador e evidenciada 

como referência de um processo histórico maior, está de acordo com o que 

Sodré se propôs em sua empreitada de estudar o desenvolvimento da literatura 

brasileira partindo do plano da infra-estrutura, devido a base conceitual de sua 

História estar calcada no marxismo, o que, segundo Schmidt, define todo o 

percurso argumentativo da pesquisa, e que, segundo Perkins, ressoa por todo 

o trabalho devido à coerência que se procura estabelecer no decorrer de sua 

narrativa. E por fim, que segundo Mallard, tal base na História culmina na 

sobreposição dos contextos sobre os próprios textos literários (segundo ela, em 

detrimento destes últimos).  

 Em seguida depreendi desse olhar totalizador do historiador marxista 

sobre a ficção de Lima Barreto o que vem a ser um exemplo de análise 

contextualista, tomando como caso concreto o mais célebre dos romances do 

escritor, Triste fim de Policarpo Quaresma, em que busquei contrapor à 

exclusividade das relações entre autor e obra presente na História (e, diga-se 

de passagem, recorrente quando se toca no nome de Lima Barreto) a 

possibilidade de um exemplo de análise que pudesse partir do universo 

imanente ao próprio romance, mesmo que não descartasse posteriormente um 

diálogo transcendente com o seu contexto de produção.  

Terminei por justificar meu procedimento neste estudo argumentando 

como estou estudando Triste fim de Policarpo Quaresma, assim como pretendo 

abordá-lo em minha dissertação de mestrado, e como cheguei a esta postura 

de abordagem do mesmo, refletindo sobre o método de abordagem literária do 

célebre colega de ofício, o historiador Nelson Werneck Sodré.    
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Rompendo o silêncio: a voz da mulher em Quarto de despejo, de Carolina 
Maria de Jesus  

 
Luciana Paiva Coronel1 

Universidade Federal do Rio Grande 
 

Ainda que não seja recente a presença de segmentos excluídos no interior 

da produção literária brasileira, incorporados na condição de assunto sobre o 

qual tratava a literatura das variadas épocas, é apenas nos anos 90 que a 

participação de indivíduos oriundos de camadas excluídas da população 

brasileira na condição de autores de literatura se evidencia. O fenômeno da 

invasão da cena cultural por obras de autores da periferia, causando impacto e 

ampliando significativamente a força de representação da sociedade brasileira 

que essas obras realizam, tem início com a publicação de Cidade de Deus, de 

Paulo Lins, em 1997 e de Capão pecado, de Ferréz, em 2000.  

A presença de elementos oriundos dos grotões da miséria brasileira no 

universo usualmente elitizado dos produtores culturais, trouxe consigo uma 

mudança nos padrões da linguagem literária dominante, uma vez que o dialeto 

típico das vilas e favelas emerge nas obras, permitindo aos leitores o 

conhecimento das formas de existência e de comunicação vigentes nos 

submundos das metrópoles brasileiras atuais. 

Tal fenômeno linguístico complementa o movimento de desliterarização, 

presente na ficção brasileira, segundo Antonio Candido (1989), desde o 

romance regionalista dos anos 30, herdeiro, por sua vez, das conquistas do 

modernismo dos anos 20, que tinha como meta modernizar a linguagem da 

literatura, tornando-a mais natural e mesmo coloquial. 

A literatura de periferia dos anos 90 tem em Maria Carolina de Jesus, 

catadora de papel e moradora da favela do Canindé, em São Paulo, uma 

precursora. Carolina, tendo tido apenas dois anos de instrução formal, tornou-

se autora, publicando no início dos anos 60 Quarto de despejo, livro que reunia 

as anotações que fazia em um diário, dando conta das dificuldades sofridas.  

                                                        
1
 Professora Adjunta de Literatura brasileira. lu.paiva.coronel@gmail.com  

mailto:lu.paiva.coronel@gmail.com
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É na condição de voz feminina da periferia que este artigo vai apresentar 

um pouco de sua palavra. Voz esporádica de autor de origem mais humilde, 

Carolina rompeu com uma longa tradição de silêncio e fez sua palavra de 

mulher chegar ao público. A historiadora Michelle Perrot comenta essa tradição: 

No início era o Verbo, mas o Verbo era Deus, e o Homem. O 
silêncio é o comum das mulheres. Ele convém à sua posição 
secundária e subordinada. (…) O silêncio é um mandamento 
reiterado através dos séculos pelas religiões, pelos sistemas 
políticos e pelos manuais de comportamento. (…) Silêncio no 
espaço público. Silêncio até mesmo na vida privada. (PERROT, 
2005: 9). 

A postura normal da mulher é a escuta, o guardar as palavras no fundo de 

si mesmas. Aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e calar-se. O acesso 

ao livro e à escrita foi-lhes por muito tempo recusado, pois oferecia uma 

ameaça à ordem instituída do silêncio feminino: 

Pois o silêncio era ao mesmo tempo, disciplina do mundo, das 
famílias e dos corpos, regra política, social, familiar, (…), 
pessoal. Uma mulher conveniente não se queixa, não faz 
confidências, (…), não se entrega. O pudor é sua virtude, o 
silêncio, a sua honra, a ponto de se tornar uma segunda 
natureza. A impossibilidade de falar de si mesma acaba por 
abolir o seu ser ou ao menos o que se pode saber dele. 
(PERROT, 2005: 10). 

As mulheres não estão sozinhas neste silêncio profundo, diz Perrot. Mas 

ele pesa mais fortemente sobre elas em razão da desigualdade dos sexos. 

Esta desigualdade é o primeiro dado sobre o qual se enraíza um segundo 

dado: a deficiência dos traços relativos às mulheres e que dificulta tanto a sua 

apreensão no tempo, ainda que esta deficiência seja diferente dependendo da 

época. Porque elas aparecem menos no espaço público, objeto maior da 

observação e da narrativa. 

Entretanto, a consideração crescente da vida privada, familiar ou pessoal, 

modificou o olhar que se tinha sobre as correspondências ou os diários íntimos. 

Para seu estudo, focado nas mulheres do século XIX, Perrot revela recorrer 

aos textos produzidos na esfera doméstica como fonte privilegiada de acesso 

ao universo feminino. ―O silêncio dos arquivos, o segredo dos sótãos‖, é como 

a historiadora intitula os capítulos de seu livro  As mulheres ou os silêncios da 

história 
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Os diários de Carolina Maria de Jesus, produzidos ao longo dos anos 50 

do século XX não coincidem com esta definição, pois não apenas discorrem 

sobre as dificuldades do trabalho realizado fora de casa, como também, pelo 

fato de constituírem uma escrita pública, colocam-se disponíveis aos leitores, 

abrem as portas para o conhecimento da autora e de sua vida difícil. Ainda 

assim, são formulados de acordo com a noção de diário, herança da escrita 

doméstica feminina. 

Historicamente o uso da escrita pelas mulheres iniciou nas classes mais 

abastadas e na esfera privada e familiar, sendo a escrita pública bastante 

restrita (educação, caridade, cozinha, etiqueta). A escrita das mulheres 

pertencentes às classes populares foi uma conquista bem mais recente. A 

opacidade é um pouco menos forte no que se refere às mulheres das urbanas, 

mais observadas, mais presentes no espaço público, mais alfabetizadas 

também. Michelle Perrot refere que as raras autobiografias de mulheres do 

povo, diretas ou apresentadas na forma de ficção, provém de operárias que 

têm acesso à individualidade pela ação militante. Mas trata-se aí de traços 

impressos, públicos. Da situação familiar anterior, pouco emerge e foi 

conservado. 

Os diários de Carolina falam tanto da vida privada quanto da pública. A 

palavra neles contida revela ao leitor um universo de privação, dor e 

sofrimento, mas igualmente um universo de surpreendente plenitude advinda 

do desfrute das boas coisas que a vida oferece: 

23 maio de 58: ―... O céu é belo, digno de contemplar porque as nuvens 

vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves perpassam 

conduzindo os perfumes das flores. E o astro-rei sempre pontual para 

despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço demonstrando 

contentamento. A noite surge as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. 

Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma 

coisa nos entristece: os preços, quando vamos fazer compras. Ofusca todas as 

belezas que existe.(JESUS, 2007: 44). 

Maria Carolina de Jesus representa assim o forte contraste existente entre 

a beleza do mundo e a injustiça nele reinante. O encantamento e a tristeza 
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reunidos compõem um quadro de grande força expressiva, que a autora 

constrói sobriamente, a partir da mera justaposição dos elementos opositivos, 

sem pieguice, sem autocomiseração. 

Na orelha do livro o editor Paulo Dantas apresenta a obra: ―Literatura da 

favela escrita pelo próprio favelado, eis o sentido sincero do livro escrito pela 

trapeira mineira, radicada em São Paulo.‖ Chama a atenção do mesmo nesse 

misto de julgamento e protesto, ao mesmo tempo que diário e reportagem, 

romance e poesia, o ―particular sopro lírico, com invulgares clarões de beleza. 

Isto é que vence as formas estropiadas de sua ortografia e de sua sintaxe 

primária, no livro, conservadas pelo seu sabor e singeleza.‖ (JESUS, 1960). 

Não fica em nenhum momento registrado à época o traço feminino da 

escrita de Carolina, que está reiteradamente presente na obra em momentos 

como o registro do dia quinze de maio de 1958 onde se dizendo ―exótica‖, a 

autora revela que  ―gostaria de  recortar um pedaço do céu para fazer um 

vestido.‖ (JESUS, 2007: 33).   

Referências do universo feminino povoam o texto, como no trecho em que 

a autora representa através de peças de roupas a cidade em que vive: ―Oh! 

São Paulo rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro que são os arranha-

céus. Que veste viludo e seda e calça meias de algodão que é a favela.‖ (p.42). 

Segundo Perrot, a persistência dos trabalhos da casa, das roupas, faz com que 

―a memória das mulheres [seja] vestida‖ (PERROT, 2005: 38). 

Na apresentação de Quarto de despejo, o repórter Eudálio Dantas relata 

que ao visitar a favela do Canindé, situada às margens do rio Tietê, em São 

Paulo, deparou-se com uma moradora que xingava alguns homens que se 

haviam adonado dos brinquedos infantis que a prefeitura instalara ali, 

ameaçando denunciá-los em seu livro. Foi assim que conheceu os trinta e 

cinco cadernos, escritos depois de achados no lixo, muitas vezes 

reaproveitados. E foi por seu intermédio que os mesmos tornaram-se um livro. 

No livro de Carolina são frequentes os quadros descritivos da vida social 

da favela, apresentada com riqueza de elementos no que diz respeito à 

presença das mulheres, como ocorre no dia dezoito de julho de 1955: 
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(…) As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já 
deram o espetáculo. A minha porta atualmente é theatro. (…) 
Elas alude que eu não sou casada. Mas sou mais feliz do que 
elas.  

(…) A noite enquanto elas pede socorro eu tranquilamente no 
meu barracão ouço valsas vienenses. (…) Não invejo as 
mulheres casadas da favela que levam vida de escravas 
indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu 
me eram soezes e as condições que eles me impunham eram 
horríveis. (JESUS, 2007: 17). 

Não é só no entorno social da vila que aparece o estigma da ―mulher 

sozinha‖. Também os filhos reclamam dela a presença de um homem provedor 

em casa, viabilizando o sustento da casa. A certa altura do diário, lê-se: ―- Por 

que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar.‖ 

(JESUS, 2007: 83).  

Mãe solteira de três crianças de pais diferentes, Carolina já parte de uma 

situação que a estigmatiza socialmente. Estudando a situação da mulher 

brasileira nas primeiras décadas do século XX, Marina Maluf e Maria Lúcia Mott 

constatam a raiz desse estigma: 

Os mais variados discursos sobre a família e o casal – 
literários, religiosos, médicos e jurídicos – decretavam a partir 
de meados do século passado, que era no lar, no seio da 
família, que se estabeleciam as relações sexuais desejadas e 
legítimas, classificadas como decentes e higiênicas. Fora do 
casal, não existe salvação possível. (...) Em nome da 
salvaguarda da família, se condenam os  desvios da norma. (In 
SEVCENKO, 1998: 386) 

Se os preceitos sexuais eram rígidos para a sociedade como um todo, 

especialmente para as mulheres, muito mais rígidos eram para mulheres na 

condição de Carolina. As mesmas autoras atestam o fato: 

Foram, porém, as camadas mais baixas da população – 
operários, imigrantes, mulheres pobres, mulheres sós, negros e 
mulatos, que tiveram o comportamento mais fiscalizado e 
submetido a medidas prescritivas. As múltiplas e improvisadas 
formas de união amorosa nesses segmentos receberam 
especial atenção das camadas médias e altas, bem como dos 
intelectuais conservadores e dos clérigos. (In SEVCENKO, 
1998: 387). 

Outra marca ―feminina‖ que a leitura de gênero disseminada pelas 

mulheres do Canindé requer são os filhos. Diz Carolina no dia 18 de julho de 
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1855, tentando explicar o distanciamento mantido em relação à vizinha: ―Ela 

odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio.‖ (JESUS, 2007: 17). 

Afora os filhos e o rádio citados, é a condição de consumidora de cultura 

que marca indelevelmente a identidade de gênero de Carolina, mulher cuja 

identidade tem a marca sobretudo da leitura, o que a fasta ainda mais do grupo 

de mulheres da vila. No Canindé, ela ouve certa vez de um conhecido ―- Nunca 

vi uma preta gostar tanto de livros como você.‖ (JESUS, 2007: 27). A 

incompatibilidade está marcada na concepção ali predominante: pretos e livros 

não deveriam se misturar. Os pretos são pobres e geralmente têm 

preocupações urgentes que lhes impedem de cultivar o espírito com a leitura. 

Com Carolina não é assim.  

A autora de Quarto de despejo cultiva o hábito da leitura cotidianamente, 

em meio às agruras mais brutais que se possa conceber, como se vê no dia 

dezesseis de julho de 1955: ―Aproveitei a minha calma interior para eu ler. 

Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-

me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão.‖ (JESUS, 

2007: 14). 

Mesmo tendo que passar o dia fora de casa catando papel na rua, a autora 

não deixa de encerrar seus dias desfrutando do prazer único que a leitura 

propicia. Ainda que perceba que está sempre ―em falta‖ com os filhos porque a 

rotina massacrante de papeleira apenas lhe permite oferecer-lhes pequenos 

alívios à fome, ela permite-se ao final do dia um grande prazer, identificado 

com a experiência  com os livros. É o que se encontra no dia 21 de julho de 

1955: ―Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O 

livro é a melhor invenção do homem.‖ (JESUS, 2007: 25) 

Mas muito mais do que a ―preta que lê‖, Maria Carolina é a ―preta que 

escreve‖. Não bastasse cultivar o hábito e o prazer ostensivamente assumido 

da leitura, ela se afirma como autora de um livro, que, mesmo estando ainda 

em fase de elaboração, serve como instrumento de luta com o qual a papeleira 

impõe respeito aos demais favelados, como no episódio já referido dos 

balanços da pracinha, no qual ela xingava os homens que se adonaram dos 
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brinquedos infantis com a ameaça de contar tudo em seu livro. Foi aí que 

encontrou o repórter que lhe abriu as portas da publicação. 

Carolina relata escrever diariamente nos breves intervalos da dura vida 

que leva, como consta de seu diário no dia vinte e um de julho de 1955: 

―Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas fervia eu escrevi um 

pouco.‖ (JESUS, 2007: 20). Mas como costuma escrever ao ar livre, seguidas 

vezes é alvo de chacotas e agressões dos passantes, como consta do diário no 

dia vinte e três de julho de 1955: ―- Sentei no sol para escrever. A filha da Sílvia, 

uma menina de seis anos, passava e dizia: '- Está escrevendo, nega fidida!' A 

mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam.‖ (JESUS, 2007: 28). 

Segundo Michelle Perrot, ―A mulher autora, esta pretensa literata, é 

detestada, atrai para si todos os sarcasmos. Uma mulher que escreve, e 

sobretudo que publica, é uma mulher desnaturada‖ (PERROT, 2005: 271), vista 

como a ―antítese da feminilidade‖. Isto porque ao longo de séculos a educação 

buscou fazer mulheres adaptadas a suas tarefas ―naturais‖ – esposas, mães, 

donas de casa. 

A autora do Canindé, odiada pelas demais, escreve um livro cujo  tema é  

alardeado, com intenções muito claras de impor respeito junto aos demais 

moradores da região. Mulher sozinha, com pouca escolaridade e três filhos 

pequenos para criar, é através da força que lhe vem do papel de escritora que 

Carolina se afirma sobretudo junto às mulheres da região. 

Reproduzindo um diálogo ocorrido no dia dezenove de julho de 1955, ela 

mostra ao leitor como se dava essa dinâmica da vida social local: ―-Vou 

escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês com essas cenas 

desagradáveis me fornece os argumentos. (...) A Silvia pediu-me para retirar o 

seu nome do meu livro.‖ (JESUS, 2007: 20). 

Os diários de Carolina funcionam efetivamente como arma de defesa. Diz 

a autora em certo ponto do texto ―Hoje o dia me foi benéfico. As rascoas da 

favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Resolveram me 

deixar em paz.‖ (JESUS, 2007: 20) 
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Paz é só o que a mãe de Vera Eunice busca, contrastando com o ímpeto 

belicoso das vizinhas: ―briga para elas é tão importante como as touradas de 

Madri para os espanhóis.‖ (JESUS, 2007, p.83).  Ela não compartilha marcas 

identitárias com as demais mulheres de seu meio, salvo a necessidade comum 

de água, que leva todas a comparecer à fila da torneira todas as manhãs. 

Carolina comenta, inclusive, evitar a aglomeração das mulheres, indo buscar 

água bem cedo.   

Em seu estudo sobre as mulheres na França do século XIX Michelle Perrot 

mostra que também lá o lavadouro era um local privilegiado da sociabilidade 

feminina no âmbito das classes populares, que desempenhava um papel 

grande na vida do bairro: ―Local ambivalente, rico em incidentes entre as 

próprias mulheres, cuja violência frequentemente ganha livre curso.‖ (PERROT, 

2005: 213). 

No relato de Carolina igualmente a rotina da busca da água e a 

sociabilidade que a mesma implica criam um cenário bastante conturbado, 

conforme se lê no dia dezessete de julho de 1955: 

Domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol 
está tépido. Deixei o leito às 6,30 e fui buscar água. (...) Fui 
torcer as minhas roupas. A D. Aparecida perguntou-me: A 
senhora está grávida? - Não senhora, respondi gentilmente. E 
lhe chinguei (sic) interiormente. Se estou grávida, não é da sua 
conta. Tenho pavor destas mulheres da favela. Tudo quer 
saber! a língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. 
Saí à noite, e fui catar papel. (JESUS, 2007: 14) 

No cenário novecentista francês, no entanto, em pesem os conflitos, o 

lavadouro constitui um centro de encontro onde as mulheres trocam as 

novidades do bairro, os bons endereços, receitas, remédios, dicas de todo tipo. 

Perrot chama esses espaços de ―sociedades abertas de socorro mútuo‖, pois 

encontra registros de que nos mesmos as mulheres se ajudavam: ―os 

lavadouros são locais de feminismo prático.‖ (PERROT, 2005:. 214) 

Na rotina brasileira e contemporânea da papeleira mineira, é preciso evitar 

a sociabilidade do lavadouro. Ali, longe de encontrar ajuda, ela revela encontrar 

apenas contratempos: ―Aqui, todas impricam comigo. Dizem que falo muito 

bem. Que sei atrair os homens‖ (JESUS, 2007: 22). 
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A respeito dos homens, encontram-se algumas menções nos diários: Diz 

Carolina em meio ao relato de afazeres cotidianos e frustrações econômicas: 

―Esperei até as 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e 

deitei-me novamente. Quando despertei o astro rei deslizava no espaço. A 

minha filha Vera Eunice dizia: - Vai buscar água mamãe!‖ (JESUS, 2007: 13). 

Mas nem toda a vivência amorosa descrita no livro é de rejeição. Há 

igualmente menções claras, ainda que discretas,  a propostas sexuais que lhe 

são feitas por homens que parecem menos importantes do que ―um certo 

alguém‖ que não veio em noite em que era esperado. No dia vinte e sete de 

julho de 1955, por exemplo, lê-se: 

Seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele. Que eu estou 
lhe desprezando. Disse-lhe: Não! 

É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com 
esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não 
tenho tempo para ir na casa de ninguém. Seu Gino insistia. (…) 

Mas o meu coração não pede pra eu ir  no quarto dele. 
(JESUS, 2007: 28-29) 

À centralidade do livro na vida de Carolina é atribuída a razão para dizer 

não à proposta erótica recebida.  O livro não serve apenas para dispensar 

especificamente os ardores de seu Gino, como consta da citação acima. Serve 

como um motivo maior de recusa à vivência amorosa por parte da autora, que 

se vê inábil para a função de esposa em função da importância da escrita em 

sua rotina:  ―um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar 

sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do 

travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal.‖ (JESUS, 2007: 

50). 

Nem só para o seu ideal vive a autora, conforme se lê mais adiante: ―Dormi 

com ele e a noite foi deliciosa.‖ (JESUS, 2007: 161). O prazer noturno não 

cancela, todavia, os dilemas de sua vida. Sobre seu Manoel, reflete a autora: 

“este homem não serve para mim. Parece um ator que vai entrar em cena. Eu 

gosto dos homens que pregam pregos, concertam algo em casa.‖ (p.131). 

Ainda que incerta do seu amor por um homem assim galante e de sapatos 

lustrosos, Carolina reconhece que ―quando eu estou deitada com ele, acho que 

ele me serve.‖ (JESUS, 2007: 131) 
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Carolina escreve, portanto, contra os favelados, mesmo sendo uma 

favelada. Contra as mulheres, sendo uma mulher. Carlos Vogt, em ensaio 

sobre a obra, compreendeu muito bem a fissura identitária de que Carolina é 

portadora, apresentado-a simultaneamente como inserida e desajustada em 

seu habitat social: 

 De um lado, a autora pertence ao mundo que narra e cujo conteúdo de 

fome e privação compartilha com o meio social em que vive. Do outro, ao 

transformar a experiência real da miséria na experiência linguística do diário, 

acaba por se distinguir de si mesma e por apresentar a escritura como uma 

forma de experimentação social nova, capaz de acenar-lhe com a esperança 

de romper o cerco da economia de sobrevivência que tranca sua vida ao dia-a-

dia do dinheiro-coisa. (Apud SCHWARZ, 1983: 210). 

Assim, o diário de Carolina, ao mesmo tempo em que se cola à realidade 

que mimetiza, constitui uma vingança em relação a ela. Reproduzida em livro, 

esta realidade incorpora, como traço constitutivo do trabalho intelectual que 

produziu a escrita, a possibilidade do projeto e do futuro sociais que em si 

mesma ela excluía. Não é por acaso que a autora, semi-alfabetizada, mostra-

se no livro distinta e distinguida dos demais favelados. Pierre Bourdieu trata 

desse tipo de utilização da cultura como item de diferenciação individual em A 

distinção. 

Na ausência de um termo com que caracterizar o texto inusitado de uma 

mulher semi-analfabeta, a mídia vai apresentá-la, quando da publicação de seu 

livro, exatamente como ―porta-voz' da favela‖, alguém que ―ultrapassou os 

limites individuais e deu voz à coletividade miserável e anônima que habita os 

barracos e os vãos das pontes nas grandes cidades brasileiras‖ (JESUS, 1994: 

169). 

Michele Perrot comenta que a maior parte das fontes encontradas em sua 

pesquisa refere as mulheres ―em grupos – fiandeiras, caçadoras clandestinas, 

arruaceiras, e não como pessoas, como se elas não o fossem, o que coloca o 

problema do seu reconhecimento individual‖ (PERROT, 2005: 12). 

O conteúdo do livro da preta escritora é motivo de curiosidade àqueles que 

passam e desconhecem a dinâmica da vida social local. Ela conta no relato do 
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dia vinte e um de julho de 1955 ter recebido advertência a respeito de suas 

previsíveis dificuldades de escrever em bom português: 

Enquanto as roupas corava eu sentei na calçada para escrever. 
Passou um senhor e perguntou-me: 
- O que escreve? 
- Todas as lambanças que pratica os favelados, estes projetos 
de gente humana. 
Ele disse: 
- Escreve e depois dá a um crítico para fazer a revisão. (p.44) 

Mesmo sendo alvo de preconceitos, Carolina segue escrevendo. Através 

da escrita, ela constrói sua identidade feminina nada convencional. Sobre seu 

ganha-pão, menciona: ―Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só 

não cato a felicidade.‖ (JESUS, 2007: 81). Difícil é o ofício de viver, mas não 

apenas para alguém tão humilde como ela. Acerca da complexidade do existir, 

ela filosofa a certa altura: ―Segui pensando na desventura das crianças que 

desde pequeno lamenta sua condição no mundo. Dizem que a princesa 

Margareth da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida‖ 

(JESUS, 2007: 102).  

Extrapolando a esfera doméstica, na qual orbita a maior parte dos diários, 

a autora manifesta opiniões firmes sobre política: ―Eu quando estou com fome 

quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As 

dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos‖ (JESUS, 2007: 34). Ainda: ―o 

povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de tróia que aparece 

de quatro em quatro anos‖ (JESUS, 2007: 44).  

Obrigada a pegar comida do lixo, após ter proibido os filhos de fazerem 

isso, ela justifica-se dizendo que acreditara no Kubstcheck, mas que ―a 

democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país tudo está 

enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos 

fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia.‖ (JESUS, 2007: 39).  

A vida é assim, ―confusa igual um quebra-cabeça‖ (JESUS, 2007: 142) 

para a papeleira moradora do Canindé que oportunizou a todos os seus leitores 

o conhecimento de seus dramas, de sua força de luta e acima de tudo de seu 

talento como escritora, capaz de criar imagens precisas acerca de temas tão 
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contundentes. Para juntar as peças buscando um ponto de estabilidade 

existencial, Carolina usa as palavras, única arma de que dispõe. 

Publicado pela Livraria Francisco Alves, Quarto de despejo teve a sua 

primeira edição de dez mil exemplares esgotada na primeira semana do 

lançamento. Nove edições foram feitas no Brasil, sem contar a edição de bolso 

de 1976, um ano antes da morte da autora. O livro foi traduzido para treze 

línguas e circulou em quarenta países. Carolina Maria de Jesus passou a ser 

assunto constante de jornais e revistas nacionais e internacionais, com amplas 

reportagens na Life, Paris Match, Epoca, Réalité e Time. Essa última compara 

os oitenta mil exemplares vendidos do livro ao sucesso comercial de Lolita, de 

Nabokov. O êxito comercial do livro permite-lhe comprar uma casa, de 

alvenaria no bairro de Santana. 

Consta que ao partir, a célebre moradora do Canindé foi apedrejada pelos 

que tinham sido até então seus vizinhos de barraco. Nada consta disso no livro. 

Ali a autora somente registra, no dia 13 de agosto de 1959, que ―quando eu ia 

chegando, os vagabundos disseram: - Olha a Elisabety Thaylôr.‖ (JESUS, 

2007: 180), debochando da notoriedade recém adquirida pela papeleira 

mineira. Ela tinha dado um passo grande demais. Aos vizinhos, retratados na 

obra, só restava o escárnio.  
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O sertão em Grande sertão: veredas 

Luz Adriana Sánchez Segura 
 

 

Esta comunicação é produto da minha dissertação, que é apenas uma 

tentativa modesta e parcial de responder a uma pergunta que surgiu há alguns 

anos atrás, quando lia – ou tentava ler – pela primeira vez Grande Sertão: 

Veredas. Ainda que não precise, aqui, entrar em detalhes sobre esse primeiro 

contato, acho que cabe mencionar que essa leitura se deu no marco de uma 

disciplina optativa de aprofundamento em narrativa brasileira na graduação, e 

que não tive contato direto com o texto original em português, mas com a 

tradução para o espanhol feita por Ángel Crespo. Essa tímida aproximação ao 

romance despertou um imenso interesse pelo sertão como uma região 

construída no texto, como um espaço criado nas palavras, que não só me 

motivou a escolher o assunto da construção desse sertão como objeto de 

pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso como também me trouxe 

algum tempo depois até uma universidade brasileira com o propósito de 

continuar penetrando nos mistérios do romance de Rosa.  

Desse primeiro contato, cabe apenas lembrar que tentei fazer uma 

reflexão em torno do caráter de invenção do sertão do romance, baseada na 

consideração desse espaço como criação da personagem, analisando a 

situação de Riobaldo como narrador e protagonista da sua história. Tentei 

vislumbrar, também, o posicionamento crítico de Riobaldo diante do seu relato, 

considerando as suas reflexões sobre a influência exercida pela rememoração 

e pelo desejo de reivindicação de seu passado.  

          Essas considerações, assim como o primeiro contato com alguns textos 

críticos, motivaram-me a continuar a busca pelo sertão do romance. Assim, 

projetei uma pesquisa mais concentrada no sertão como categoria espacial 

para ser desenvolvida ao longo do curso de mestrado. Uma fase de releitura do 

romance, desta vez em português, e de revisão da fortuna crítica, prévia à 

escrita do projeto, evidenciou uma forte tendência dessa sua fortuna crítica em 

identificar a obra com o seu autor e com uma realidade brasileira ―objetiva‖, 
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que, no caso específico das abordagens críticas dedicadas à analise do 

espaço, implicava uma identificação constante do sertão ―real‖ com o sertão do 

livro.  

Tal identificação problematizou o objeto da minha análise, pois me 

incitou a pensar a possibilidade de ler esse sertão do romance como um 

espaço que, embora guarde uma relação estreita com o referente real, precisa 

ser considerado a partir do reconhecimento da sua própria materialidade, isto 

é, do seu caráter escrito. Assim, projetei fazer uma leitura do espaço-sertão de 

Riobaldo, centrada na materialidade do texto, dispensada de qualquer 

comprovação, mapeando-o como um espaço feito de palavras, aproximando-

me dele através da reconstrução da situação narrativa – com o apoio de 

abordagens associadas à percepção, à produção de imagens e à memória. 

Para tanto, considerei algumas das estratégias das quais se serve o romance 

para manter o jogo de forças entre ficção e realidade. Em razão disso, intitulei o 

meu projeto ―O sertão de Riobaldo: memória e narração em Grande Sertão: 

Veredas‖   

 No decorrer do primeiro ano do mestrado, reli o romance e fiz os 

ajustes que achei necessários ao projeto. Determinei três grandes fases para o 

desenvolvimento da pesquisa: uma inicial, de revisão e seleção de algumas 

das abordagens críticas que se ocupam do sertão como categoria espacial; 

outra, de análise da imagem que Riobaldo, o narrador, projeta no seu relato; e, 

finalmente, uma de aproximação ao espaço-sertão do romance, isto é, ao 

sertão que lemos, ao sertão escrito. Essa estruturação implicou uma mudança 

no título da dissertação, que passou a ser ―O sertão em Grande Sertão: 

Veredas‖. 

 A primeira fase, a da revisão de algumas abordagens críticas, procurou 

mapear uma série de sentidos geralmente associados às leituras do sertão do 

romance. Considerando o grande número de estudos que existem em torno da 

obra e a necessidade de delimitar o campo de análise que uma dissertação de 

mestrado pressupõe, selecionei dentre as várias abordagens as leituras de 

Alan Viggiano, Willi Bolle, José Hildebrando Dacanal, Luiz Roncari, Antonio 

Candido e José Antonio Pasta Júnior.  
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          Para aproximar-me dessas propostas de leitura, lancei mão, como 

ferramenta metodológica, da noção da ―dinâmica tríplice‖ sugerida por Eduardo 

Coutinho para explicar o funcionamento do sertão no romance de Guimarães 

Rosa. Segundo ele, o sertão se revela em uma dinâmica que compreende três 

dimensões – uma geográfica, uma existencial e outra lingüística. Concentrada 

nessa idéia, tentei determinar os critérios que em cada abordagem 

caracterizam a leitura do sertão em termos espaciais. Assim, observei como no 

caso das leituras de Alan Viggiano e Willi Bolle a noção de espaço está 

associada, fundamentalmente, à paisagem geográfica e à possibilidade de 

verificá-la na topografia brasileira, seguindo os passos da personagem sobre o 

mapa do sertão nordestino. Tentei perceber, também, nas leituras críticas de 

José Hildebrando Dacanal e Luiz Roncari, como o conceito de espaço se 

relaciona intimamente com o acontecer histórico, entendendo eles o sertão 

como um espaço ficcional que guarda relações estreitas com o sertão ―real‖ em 

termos de uma paisagem social. Finalmente, fui ver como as abordagens de 

Antonio Candido e José Antonio Pasta Júnior se concentram no funcionamento 

da obra, no sertão não mais como uma paisagem geográfica ou social, mas 

como um princípio dinâmico e estruturante do livro. 

       É preciso dizer que a revisão dessas abordagens mostrou-me que, na 

maioria dos casos, a consideração do sertão se concentra na experiência do 

espaço da personagem. Essa observação veio reforçar a mudança do título, 

assim como o meu interesse pela análise do sertão como um espaço do 

romance, como um espaço que se expande na materialidade das palavras e no 

tempo da leitura, que é inventado e que, portanto, não é corroborável com o 

―sertão real‖.  

        Na tentativa de aproximar-me do sertão nesses termos, concentrei-me, na 

segunda fase da pesquisa, na imagem do sertão que Riobaldo projeta no seu 

relato. Assim, procurei reconstruir a situação em que acontece a sua narração, 

analisando seus objetivos, suas motivações e suas estratégias, assim como as 

circunstâncias que favoreceram o seu acontecer, orientada por quatro 

perguntas-chave: quem narra? o que narra? como? por quê? e para quem?.  
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         Procurando responder a essas questões, percebi a necessidade de 

analisar o posicionamento de Riobaldo diante do seu relato, isto é, o seu auto-

reconhecimento como narrador e artífice. Observei, a esse propósito, a sua 

atitude diante da forma da sua narração, considerando, fundamentalmente, 

dois aspectos que ocupam a sua reflexão de maneira constante: a interferência 

da memória no contado e o seu autorreconhecimento como narrador, o que 

implica, por sua vez, o reconhecimento do seu interlocutor, que motiva o ato 

narrativo e a necessidade de moldar o seu relato na perspectiva de satisfazer 

os seus próprios objetivos. 

       A consideração do que chamamos ―a consciência narrativa‖ de Riobaldo 

revelou o caráter narrado da sua imagem do sertão, ou, em outras palavras, a 

materialidade particular desse espaço construído nas palavras moduladas,  e, 

em conseqüência, a necessidade de reconhecer como ele não se constitui 

unicamente no ato da lembrança mas também no da narração, ato em que as 

recordações ganham formato na voz. 

       Na terceira e última fase da pesquisa propus-me analisar o modo como 

nós, leitores, acedemos à imagem do sertão projetada no relato da 

personagem. Na tentativa de desvendá-lo, fui atrás de indícios que nos 

falassem de como a narração oral de Riobaldo chegava a adquirir uma forma 

particular na escrita. Nessa busca deparei-me com os signos que enquadram o 

romance: o travessão (-) que abre o romance e o símbolo de infinito que o 

fecha (∞), e com a presença do interlocutor de Riobaldo, ―o doutor‖, e a sua 

possível intervenção na passagem do relato oral à forma escrita. 

        Concentrei-me, na seqüência, nas alusões que faz a personagem a 

propósito da presença de um interlocutor, que não fala mas faz anotações, com 

o objetivo de analisar a transcrição como o modo da sua intervenção na 

narrativa. Procurei as marcas da sua presença, assim como a sua atitude 

diante do relato de Riobaldo, lançando mão das mesmas perguntas que 

orientaram a segunda fase da dissertação. A consideração dessas questões 

mostrou diferenças fundamentais entre o posicionamento de Riobaldo diante 

do seu relato e o do ―doutor‖ diante da transcrição. Essencialmente, evidenciou 

a ausência de uma imagem do ―eu‖ transcritor e de um leitor específico, pois 
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essa escrita não se dirige a uma pessoa em particular, sendo impossível 

perceber uma imagem de quem escreve e, ainda menos, inferir as motivações 

ou as intenções da sua transcrição.  

        Depois de analisar essas questões, de assumir a possibilidade de ler o 

romance como a transcrição do relato oral de Riobaldo e de aceitar a 

intervenção do ―doutor‖ nessa passagem, concluí a pesquisa considerando o 

caráter de artifício do sertão do e no romance, isto é, o seu caráter ficcional e a 

sua natureza limitada à palavra escrita. Estabeleci diferenças entre o sertão 

―real‖, o da personagem e o que chamei ―do romance‖, observando as 

possibilidades que cada um deles tinha em relação a sua materialidade, sendo 

o primeiro uma paisagem natural, o segundo a imagem de um espaço 

rememorado e contado oralmente por um ser ficcional, e, o último, um espaço 

de linguagem, essencialmente o da travessia do sertão formado nas palavras 

moduladas por escrito. Assim, concluí a dissertação caracterizando esse sertão 

do romance como um espaço que se dispõe e se deixa percorrer infinitamente, 

através da sua natureza limitada, das veredas que o seu corpo de letras, em 

cada contato com o corpo do leitor, desenha. 
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 “Minha gente”: o peão e o enxadrista 

Márcia Schild Kieling1 

 

Integrante do volume de contos intitulado Sagarana, da autoria de 

Guimarães Rosa, ―Minha Gente‖ apresenta um narrador autodiegético, que 

relata sua viagem à fazenda de um tio, Emílio, localizada no Saco-do-

Sumidouro, onde decide, a princípio, passar alguns dias. Não informa, em 

momento algum, seu nome, ocupação, filiação, nem se a visita ao tio ocorre 

durante um período de férias. O que garante, no início da narrativa, é que, 

embora possuísse certa familiaridade com a vida no campo – sabia, por 

exemplo, que ―não valia à pena pedir nem querer tomar beijos às primas‖, bem 

como que, ―quando um cavalo começa a parecer mais comprido, é que o arreio 

está saindo para trás, com o respectivo cavaleiro‖2 – reconhece que ainda tinha 

muito a aprender.  

Em função disso, assume perspectiva exterior ao que o cerca, 

descrevendo as paisagens e os acontecimentos com algum distanciamento e 

admiração. Daí resulta o descompasso entre a sua percepção e a de José, 

vaqueiro que o acompanha da estação à casa do tio: incitado pelo amigo 

Santana, indaga do acompanhante sobre a beleza dos gaviões, ao que este 

responde ―Se o senhor doutor está achando alguma boniteza nesses pássaros, 

eu cá é que não vou dizer que eles são feios... Mas, p‘ra mim, seu doutor não 

leve a mal, p‘ra mim coisa que não presta não pode ter nenhuma beleza...‖ 

(p.326). Se, nesse ponto, a visão do peão parece limitada, submetida ao 

caráter prático da vida que leva, mais adiante, ocorre o oposto: observando as 

pegadas de um boi, José conclui que o animal se desgarrara da boiada, pois 

garante que ―boi viajado gasta quina do casco (...) É diferente do pisado das 

reses descansadas que tem por aqui...‖ (p.328). O narrador, diante das 

palavras do empregado, afirma não conseguir dissociar coisa alguma nas 

pegadas. 

                                                        
1
 Doutora em Teoria da Literatura pela PUCRS. mabelmsk@gmail.com 

2
 ROSA, João Guimarães. Minha gente. In: Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1995. v.1. As demais citações serão indicadas no corpo do texto, apenas com o número da 
página. 
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A visão de mundo do narrador choca-se, novamente, com a do vaqueiro, 

quando, ao avistarem um grupo de urubus em movimento, algo que chama a 

atenção do visitante, o primeiro diz apenas tratar-se da carniça de algum bicho 

do mato. O segundo, descontente com o prosaísmo do comentário, profere: 

―Melhor um pássaro voando do que dois na mão!... Eis a versão do provérbio 

para uso dos fortes, dos capazes de ideal...‖ (p.328). Como resposta, ouve: ―É 

a versão dos otários também‖ (ibidem). Mais uma vez, evidencia-se o caráter 

prático e simples da percepção de José em contraposição à do narrador, em 

que emerge a preocupação com a estética. 

Outro elemento estranho ao vaqueiro consiste no jogo de xadrez com o 

qual o sobrinho de Emílio e o amigo se entretêm no início da cavalgada: José 

pensa, ingenuamente, que o tabuleiro fosse uma caderneta por meio da qual 

Santana estaria ensinando o narrador a ler, o que provoca o riso dos dois 

amigos. E é justamente esse jogo que servirá de metáfora para as relações 

humanas descritas no conto, especialmente em duas esferas: a política e a 

amorosa, a que se fará referência mais adiante. 

Cumpre registrar, ainda, a menção à Odisseia, de Homero, nas falas do 

narrador e de Santana, a revistas francesas especializadas em xadrez, bem 

como a Budha e a figuras da mitologia europeia, que aparecem quando o 

narrador, ao contemplar um dia de chuva, afirma: ―Meu espírito fumaceou, por 

ares de minha só posse‖ (p.341). Trata-se de elementos que revelam 

conhecimento advindo do mundo letrado e urbano, ao qual os vaqueiros não 

têm acesso e que contrastam com algumas cantigas populares presentes na 

narrativa. Por meio de tais marcas, torna-se clara a visão ―de fora‖ que o 

narrador procura assumir em relação ao meio por ele representado. Ao 

descrever Maria Irmã, por exemplo, a prima por quem se apaixona, o 

enunciador não a compara com nenhuma flor, animal ou fenômeno da 

natureza, mas afirma que o perfil da jovem é semelhante ao romano, que seu 

corpo é triangular como o de uma princesinha egípcia, que seus olhos são  

grandes, pretíssimos, de fenda ampla e um tanto oblíqua, 
eletromagnéticos, rasgados quasemente até as têmporas, um 
infinitesimalzinho irregulares; lindos! Tão lindos que só podem 
ser os tais olhos Ásia-na-América de uma pernambucana – 
pelo menos de uma filha de pernambucanos, quando nada de 
meia ascendência chegada do Recife (p.333). 
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Em virtude de tal descrição, é possível perceber que ―ao procurar na 

prima uma criatura semelhante às personagens de narrativas fabulosas, o 

narrador parece recusar-se a enxergá-la de maneira concreta e 

contextualizada, optando por idealizá-la segundo os padrões de suas leituras 

ficcionais‖3. Além disso, cumpre salientar a semelhança entre os olhos de 

Maria Irma e os da enigmática personagem Capitu, de Dom Casmurro, que 

―traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para 

dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca‖4. Dessa 

forma, verifica-se que o narrador de ―Minha gente‖ difere daquele que figura em 

―O burrinho pedrês‖, texto que abre Sagarana. Este, além de ser 

heterodiegético, mostra-se ligado à paisagem que descreve e compartilha da 

visão de mundo das personagens que apresenta, revelando-se, como elas, 

―mais livre da nociva introspecção e com a mente ―menos sobrecarregada de 

noções ou conceitos‖5. Um enunciador que, portanto, busca na simplicidade da 

atmosfera que o cerca a matéria para as comparações e metáforas que 

emprega, postura diversa daquela sustentada pelo narrador de ―Minha gente‖.  

Quanto ao xadrez, é preciso considerar as habilidades que o jogo exige: 

paciência, perseverança, atenção, raciocínio lógico, saber o momento certo de 

recuar ou atacar, e procurar, na medida do possível, antecipar a jogada do 

adversário. Tais qualidades são apresentadas por Emílio, que, para a surpresa 

do narrador, envolvera-se com a política. O espanto se deve pelo fato de que o 

sobrinho lembrava-se do tio ―mole para tudo, desajeitado, como um corujão 

caído de oco do pau em dia claro, ou um tatupeba passeando em terreiro de 

cimento‖ (p.331). O enunciador, a pretexto de corroborar tal afirmação, cita o 

episódio da venda de um novilho, em que o tio levara quase um mês para 

fechar negócio com o comprador, já que nenhum dos dois admitia seu 

verdadeiro intento, ―iam e vinham, na conversa mole, com intervalos de silêncio 

tabaqueado e diversões estratégicas por temas mui outros‖ (p.332). 

                                                        
3
 OLIVEIRA, Silvana Maria Pessôa de. O poder do lugar e a força do mundo ou ―Minha gente‖. 

In: DUARTE, Lélia Parreira; ALVES, Maria Theresa Abelha (orgs.). Outras margens: estudo da 
obra de Guimarães Rosa.  Belo Horizonte: Autêntica; PUC Minas, 2001. p.269.  
4
 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. In: Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959. 

v.1. p.763. 
5
 ROSENFIELD, Kathryn. João Guimarães Rosa: o contista de Sagarana. Brasil/Brazil. Porto 

Alegre, n. 15, p.9-42, ano 9, 1996. p.20. 
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Embora invoque tal lembrança para demonstrar a diferença no 

comportamento do tio, o narrador acaba contradizendo a si mesmo, pois 

comprova o talento de Emílio para o jogo da política, em que as características 

de um bom jogador de xadrez podem render bons frutos. A mesma postura é 

assumida pelo tio quando o sobrinho decide visitar a filha de seu adversário 

político. Diz, insistentemente, que está desanimado com os rumos de seu 

partido, o João-de-barro. O narrador transmite tal informação ao oponente de 

seu anfitrião, que, por sua vez, garante estar confiante na vitória do Periquito. 

Ao saber disso, Emílio alegra-se, dirigindo ao sobrinho as seguintes palavras:  

Fez muito bem, isto mesmo é que sapo queria! Eles agora vão 
pensar que é verdade, e vão amolecer um pouco... Estou 
desanimado, qual nada!... Mas você costurou certo. E agora é 
que tudo está mesmo bom, pois se o Juca Futrica contou prosa 
é porque as coisas para ele estão ruins... Você me rendeu um 
servição, meu sobrinho (p.351). 

Diante de tal revelação, o enunciador mostra-se surpreso por sua 

―inocente ida ao Juca Soares‖ (p.351) ter sido explorada em favor das 

manobras políticas do tio. Assim, é possível perceber que o narrador fora 

usado como peão no jogo político de Emílio, que assume posição vantajosa na 

―partida‖. Tal estratégia também prevalece quando o tio resolve adiar a punição 

ao assassino de um amigo do sobrinho para não perder mais um voto nas 

eleições, o que deixa o narrador bastante contrariado e o faz exclamar: 

―Pororoca! Será que ninguém aqui pensa como eu?!‖ (p.340). 

Na esfera amorosa, também o sobrinho de Emílio depara com uma 

espécie de partida de xadrez: Maria Irma, prima por quem o narrador se 

apaixona, usa de estratégias para conseguir o que quer: o casamento do primo 

com a amiga Armanda, noiva de Ramiro, rapaz que a visita e por quem parece 

se interessar, embora, quando interpelada pelo primo, nada confirme.  Maria 

Irmã avança e recua, ora se mostrando solícita com o primo, ora repelindo suas 

declarações amorosas e insistindo em aproximá-lo de Armanda. Em face de tal 

situação, o narrador igualmente decide lançar mão de estratégias. 

Primeiramente, deduz que melhor seria mostrar-se ―caído, enamorado. Ceder 

terreno para depois recuperá-lo‖ (p.347). Acredita tratar-se de ―boa tática‖, o 
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que seu amigo Santana classificaria como ―gambito6 do peão da Dama‖. Assim, 

em conversa com a jovem, diz precisar da presença dela. A moça muda de 

assunto imediatamente, o que faz o narrador concluir que Maria Irma despreza 

sua submissão e, portanto, sua tática falhara. Depois disso, ao observar a 

forma como moleque Nicanor, um pretinho de apenas 8 anos, consegue, 

ludibriando os cavalos, conquistar a confiança de um dos animais, decide que 

precisa se valorizar. Nesse ponto, o narrador se contradiz outra vez, pois a 

tática que o pretinho utiliza é a mesma que falhara anteriormente com Maria 

Irma. O narrador informa à jovem que pretende visitar Alda, filha do já referido 

adversário político do tio, e pergunta à prima se a moça é encantadora, ao que 

Maria Irma responde afirmativamente, embora assegure que o primo gostaria 

mais de Armanda. Ele se ofende e insinua o interesse da jovem por Ramiro. 

Ela volta a elogiar a amiga, o que faz com que o narrador peça para que 

deixem de conversa tola. Maria Irma assente, deseja-lhe um bom passeio e se 

retira. O primo volta a lembrar Santana, que classificaria a partida como 

empatada, por xeque perpétuo. 

Após declarar seu amor mais uma vez a Maria Irma, que o repele e volta 

a insistir no encontro com Armanda, o narrador parte para a casa de outro tio, 

nas Três Barras. Passado algum tempo, recebe dois recados: um de Emílio (ou 

de Maria Irma?) à maquina, informando acerca da vitória nas eleições e 

pedindo para que o sobrinho voltasse. O outro de Santana, demonstrando que, 

com certas manobras, vencera o jogo interrompido tempos atrás.  

Após ler o bilhete de Santana, o narrador resolve voltar ao Saco-do-

Sumidouro, para mostrar a Maria Irma que não sentia mais nada por ela, isto é, 

que vencera a partida (ou a abandonara?). Todavia, ao chegar à casa do tio, 

encontra a prima com Armanda. Ao ficar a sós com a moça, garante sempre ter 

gostado dela, mesmo antes de saber da sua existência. Armanda, por sua vez, 

diz que é com ele que se casará e lhe pede um beijo. Depois de tal cena, o 

narrador encerra a narrativa com as seguintes palavras: ―E foi assim que fiquei 

noivo de Armanda, com quem me casei, no mês de maio, ainda antes do 

matrimônio da minha prima Maria Irma com o moço Ramiro Gouveia, dos 

Gouveias da fazenda da Brejaúba, no Todo-Fim-É-Bom‖ (p.356). Portanto, o 

                                                        
6
 Gambito: lance no jogo de xadrez em que se sacrifica uma pedra para obter vantagem de 

posição. 
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narrador, com o propósito de provar à prima que superara seus sentimentos 

por ela, acaba submetendo-se à vontade da moça, concedendo-lhe a vitória na 

―partida‖, corroborando o pensamento que Maria Irma certa vez expressara de 

que o primo ―faz tudo como devia fazer‖ (p.337). 

Em virtude do exposto anteriormente, é possível perceber que o 

narrador, enquanto personagem, não apresenta as características necessárias 

a um bom jogador de xadrez: paciência, perseverança, saber a hora de 

avançar e recuar, antecipar a jogada do adversário. Tais habilidades são 

desenvolvidas por tio Emílio e Maria Irma, que utilizam o visitante como peça 

nos seus jogos, o político e o amoroso. Sem perceber, acaba fazendo as 

jogadas que mais interessam aos dois, já que, ao contrário deles, age sem 

deliberar, quase que por impulso, algo imperdoável para um bom jogador. Daí 

a afirmação inicial de que, ao chegar à fazenda do tio, ainda tinha muito que 

aprender.   

Por outro lado, o narrador, na condição de emissor do discurso, parece 

já ter aprendido a lição, pois se comporta de maneira bastante diversa em 

relação ao seu interlocutor: utiliza as estratégias do tio, uma vez que diz o 

oposto do que mostra, em uma aparente contradição que parece ter o objetivo 

de desafiar o leitor, fazendo com que ele aprenda a desconfiar de seu discurso, 

antecipando as ―jogadas‖ subsequentes. Nesse ponto, assemelha-se aos ditos 

narradores ―não confiáveis‖ de Machado de Assis, que estão sempre a esperar 

e a provocar uma jogada mal conduzida do interlocutor, exigindo sua 

participação e atenção no ―jogo‖ da enunciação.  

Cumpre registrar ainda que a metáfora do jogo de xadrez marca 

presença no romance machadiano Esaú e Jacó, precisamente no capítulo XIII, 

intitulado A epígrafe, em que o narrador se coloca na posição de enxadrista, 

delega às personagens a função de trebelhos e diz ao leitor que poderia se 

valer, como nas publicações do jogo, de um diagrama das posições ―belas ou 

difíceis‖, mas rejeita tal possibilidade, afirmando crer que o interlocutor possua 

―visão bastante para reproduzir na memória as situações diversas‖.7 Essa 

parece ser, igualmente, a postura do narrador de ―Minha Gente‖, que, 

assumindo a condição de enxadrista, proporciona ao leitor a observação do 

                                                        
7
 ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. In: Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959. v.1. 

p.894. 
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jogo entre as personagens e o desafia a tomar parte nos lances do discurso 

narrativo. 
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―Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas 
essas quisquilhas 

 da natureza. (...) O Reinaldo mesmo chamou minha 
atenção.‖ 

(Grande Sertão: Veredas:. 122) 
 

―- E ver o que no comum não se vê:  
essas coisas de que ninguém não faz conta.‖ 

(Cara-de-Bronze, NP: 112) 

 

Este trabalho pretende analisar de forma introdutória a matriz sensível 

na obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, a partir da visão 

de Maurice Merleau-Ponty acerca da natureza como via carnal da 

sensibilidade, através da qual nossa reflexão se constitui. 

Para tanto, serão analisadas algumas passagens do romance em 

questão nas quais o vínculo entre natureza e apreensão sensível parece 

mostrar-se como mecanismo gerador do questionamento, já que esse ‗ser 

natural‘, enquanto ser bruto/selvagem é, segundo Merleau-Ponty, anterior a 

qualquer lógica ou pensamento. 

Tal relação será trabalhada a partir das personagens Riobaldo e 

Diadorim já que este(a) passa a despertar no outro, antes mesmo do amor 

incompreendido, uma atenção para coisas da natureza, fatos e relações 

anteriormente não percebidas, etapa primeira (por isso gênese) de uma série 

de questionamentos existenciais que acompanharão Riobaldo por toda sua 

vida. 

Do ponto de vista de uma obra ficcional - que, portanto, ultrapassa o 

mero escrito filosófico - a intenção é também abordar Grande Sertão: Veredas 

como possibilidade de um outro tipo de despertar/transformação: o 

proporcionado pela palavra ao nos atravessar como leitores, reforçando a tese 

da enorme importância da leitura como processo de experiência e formação.  
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1  Introdução. 

 

Há em Grande Sertão: Veredas uma busca ou um chamado ao 

questionamento. Prova disso é o sólido fundo existencial que prevalece ao 

longo de todo o romance, não aquele de um escrito filosófico enquanto 

disciplina ou ciência, mas como obra de ficção que leva à reflexão a partir de 

uma transformação em curso. Sendo assim, o que move a obra são as 

perguntas e suas impossíveis (em sua maioria) respostas. O que é 

interessantíssimo logo de partida, diante da conhecida estrutura do livro: um 

diálogo verticalizado, no qual apenas o ex-jagunço fala, domina e conduz o fio 

narrativo a sua maneira, em face de um recém chegado homem da cidade. 

Ora, que forma comunicativa é essa? Em primeira análise espera-se que 

em um diálogo ‗manco‘ (diálogo porque o que primeiro encontramos no livro é 

um travessão: ―- Nonada...‖ (ROSA, 1988: 165), manco porque não se ouve a 

voz do outro), e no qual o assunto movente (amplo questionamento existencial, 

acerca da existência de Deus, do diabo, do destino, do acaso, etc.) não é 

satisfeito - visto que o intuito de perguntar é o de obter uma resposta - espera-

se, portanto, nesse tipo de situação um entroncamento do fio narrativo, um 

bloqueio. Porém ocorre o contrário, e de maneira sublime, de forma que as 

perguntas e questionamentos deixam de ser objetos passivos a espera de uma 

solução  e passam a atuar como sujeitos ativos na busca de uma postura, 

mesmo que tardia, diante de toda a incompreensão. Daí a força de termos 

como o ―remexer vivo‖ (ROSA, 1988: 225), que surge no meio do livro 

apontando para um posicionamento permanentemente inquieto, desconfiado e 

ativo que tudo remexe, tudo toca e tudo muda (ou ao menos quer mudar): 

―Queria entender do medo e da coragem e da gâ que empurra a gente para 

fazer tantos atos, dar corpo ao suceder‖ (ROSA, 1988: 328), ―Ah, o que eu não 

entendo, isso é que é capaz de me matar...‖ (ROSA, 1988: 364). 

Em meio a este fluxo incontrolável as perguntas lançadas e os 

questionamentos levantados proporcionam o encontro caótico entre pergunta e 

resposta, pergunta e não resposta, resposta e dúvida. Dispersão e 

deslocalização, do eu-afirmativo ―Digo ao senhor...‖ (ROSA, 1988: 25) ao eu-
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Socrático ―nada sei‖ (ROSA, 1988: 88) e sua universalização ―ninguém sabe‖ 

(ROSA, 1988: 412), de forma que não há um caminho a seguir e as saídas (ou 

entradas) são veredas infinitas. Daí a dificuldade (uma das primeiras) imposta 

aos desbravadores/leitores de Grande Sertão: Veredas - sua não linearidade e 

conseqüente fusão entre presente e passado. 

Porém o grande ‗insight‘ da obra, e não apenas de Grande Sertão: 

Veredas, mas da produção roseana como um todo, não é meramente a 

abordagem existencial da vida, senão estaríamos apenas diante de uma obra 

de cunho filosófico. Há algo grandioso por trás disto, e por ser oculto torna-se 

ainda mais forte: a sensibilidade apurada e uma espécie de busca; a luta para 

que a vida valha à pena. Busca esta que e feita através da rememorizacão de 

um passado confuso, sofrido e disperso, porém belo e saudoso. Ao ruminar 

sua existência, Riobaldo está buscando uma redenção diante do passado que 

poderá devolvê-lo ao presente e ao futuro em paz consigo mesmo, sem ter 

alcançado, necessariamente, uma resposta ou solução. Tudo isso é vivido, 

segundo Antônio Cândido, através de ―um esforço comovedor‖, de uma 

―introspecção tacteante‖ (CÂNDIDO, 1986: 118).  Esforço esse que parece 

brotar da sensibilidade. 

Mas como e quando surge essa atenção sensível no narrador? Quais os 

mecanismos e fatores que poderiam proporcionar essa espécie de despertar? 

Antes de tentar responder tais questões, façamos uma pequena incursão por 

Merleau-Ponty.   

          

2  Natureza, sensibilidade e pensamento. 

 

Embora seja aqui impossível um estudo aprofundado acerca de todo um 

pensamento, faz-se necessário uma breve passagem por algumas 

considerações-chave de Merleau-Ponty, de forma a armar um salto o mais 

seguro possível ligando filosofia e literatura, mais especificamente ligando a 

teoria merleaupontyana a Guimarães Rosa. 

Ainda em seus primeiros escritos, nota-se em Maurice Merleau-Ponty 

(França, 1908-1961) um esforço em construir um novo sentido para a noção de 

natureza – para além do pensamento clássico - como manifestação exemplar e 

primordial de nossa experiência existencial; a natureza como gênese da 
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percepção, como uma via carnal da sensibilidade, através da qual a reflexão se 

constitui. Merleau-Ponty, assim como Schelling, Whitehead, Bergson e Husserl, 

cada qual a sua maneira, porém com grande proximidade, falam do ‗Ser 

Sensível‘ e seus desdobramentos perceptivos/existenciais/filosóficos. 

Dentre várias obras, quatro nos mostram um projeto mais direcionado no 

estabelecimento da noção da Natureza como via e manifestação exemplar de 

nossa experiência existencial. São eles: A estrutura do comportamento; 

Fenomenalogia da percepção; A natureza, e O visível e o invisível. 

Na primeira obra, A estrutura do comportamento, Merleau-Ponty está 

preocupado com as relações entre consciência e natureza já que, para ele, o 

emprego da noção de natureza como algo determinado por leis causais que 

independem de nossa experiência é bastante equivocado. Segundo esse 

filósofo, tal concepção se deve ao posicionamento de algumas ciências (em 

particular a física, a psicologia e a biologia) baseadas apenas na ontologia 

naturalista legada pelo pensamento moderno, que insiste na quantificação dos 

fenômenos da natureza (a partir de relações exatas e, portanto, 

matematizáveis) e na regularidade dos comportamentos. Para Merleau-Ponty o 

conhecimento científico não pode guiar-se continuamente segundo um principio 

de constância, daí sua crença de que a investigação acerca do ser e da 

questão do conhecimento precisa ser transformada. É para essa direção que 

aponta seu projeto: descrever um novo sentido para a Natureza, que não o 

naturalista. Em outras palavras, é preciso restituir o vínculo entre a natureza e 

a nossa experiência; restituir a unidade primordial entre o dado e o espontâneo, 

entre a natureza e a nossa consciência pré-objetiva, encarando tudo aquilo que 

o cientista não menciona ou recusa explicar, como, por exemplo, o 

comportamento. Para Merleau-Ponty os comportamentos se investem de uma 

expressividade primordial, cuja experiência faz emergir um novo sentido de 

Natureza enquanto experiência primordial e dialética. 

Já em Fenomenalogia da percepção a natureza é abordada à luz da 

percepção, de maneira que Merleau-Ponty reconhece no fenômeno do corpo 

próprio uma unidade com o mundo natural através da consciência perceptiva. 

Aqui o filósofo não está mais preocupado (como estivera em A estrutura do 

comportamento) de que a compreensão da relação primordial entre a 

consciência e a natureza seja descrita tomando-se em consideração os objetos 
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da ciência. O que importa para Merleau-Ponty nesse momento é, a partir da 

experiência da natureza, alcançar um ponto de vista privilegiado capaz de 

apreender a partir experiência corporal algo acerca da gênese do 

conhecimento. Para isso, o filósofo procura mostrar que nosso corpo (ou nosso 

psiquismo) não se reduz a um complexo de causalidades, como se estivesse 

objetivamente fechado no universo próprio da ciência. Para ele, a experiência 

do corpo-próprio revela-o como ―veículo do ser no mundo‖ 1, restituindo ao 

corpo um papel primordial de acesso às coisas. 

Em A natureza Merleau-Ponty nos mostra que a problemática da 

natureza primitiva já é reconhecida como um problema clássico, aparecendo 

em Schelling, Bergson e Husserl. Em Schelling, Merleau-Ponty vai buscar no 

projeto da Naturphilosophie a possibilidade de refletir o ‗irrefletido‘ e de 

vislumbrar uma ―fenomenologia do Ser pré-reflexivo‖; De Bergson, Merleau-

Ponty abraça a dialética coisa-percebido-percepção, de maneira que tal 

percepção permite uma abertura para as próprias coisas, revelando-nos uma 

ordem primordial da Natureza; Em Husserl, por meio da fenomenologia e da  

reversibilidade do corpo se instaura o ―Mundo da vida‖, horizonte último em que 

estamos mergulhados. Além desses autores, Merleau-Ponty não deixa de 

observar o mérito do pensamento de Whitehead, capaz de reconhecer a 

experiência de um ―despertar sensível‖, a percepção em estado nascente, onde 

a Natureza é a ―infra-estrutura‖, é ―passagem‖, é ―algo que se continua‖ 2, em 

cujo interior assistimos ao desvelamento perceptivo. 

Em O visível e o invisível, agenciado pelas reflexões anteriores e 

apoiado por rastros do mesmo esforço em outros filósofos – tais como os 

acima citados, Merleau-Ponty encarará uma nova etapa em seu projeto, o que 

ele próprio define de ―reabilitação ontológica do sensível‖. A partir da admissão 

de uma camada primordial anterior a própria reflexão, a natureza passa a ser 

vista como ―arquétipo‖ da própria cultura. Tal consideração irá culminar no 

nascimento de única ontologia – segundo Leibniz – capaz de ensinar: a 

ontologia do Ser Bruto ou Ser Selvagem (Ser da Indivisão). Dessa maneira, a 

Natureza confirma um caráter primordial, pois, de modo exemplar, ao ser 

                                                        
1
 MERLEAU-PONTY, M. - Phénoménalogie de la perception, p. 38. 

2
 MERLEAU-PONTY, M. - La nature, p. 56; 68; 75; 82; 83.   
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articulada como ―carnalidade‖ 3 do sensível enquanto Ser da Indivisão, torna-se 

o meio através do qual a reflexão se constitui. 

Após essa breve passagem pelo pensamento de Maurice Merleau-

Ponty, voltemos agora a Guimarães Rosa.       

          

3 Achados de sensibilidade 

               

 A partir das considerações acima, tentemos responder a duas questões 

já colocadas: como e quando surge essa ‗atenção sensível‘ em Riobaldo? 

Quais os mecanismos e fatores que poderiam proporcionar essa espécie de 

‗despertar‘? 

Ao que parece é apenas a partir do contato com Diadorim, personagem 

central e desde o principio misteriosa, que a visão de mundo de Riobaldo 

começa a se formar ou mudar. Já no primeiro encontro, na travessia do De-

Janeiro e do São Francisco, Riobaldo em relembranças diz:  

E (o menino) chamou minha atenção para o mato da beira, em 
pé, paredão, feito a água regulado – As flores.... – ele prezou 
(...) A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava 
apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era 
segurança em si [...] Diadorim me pôs o rastro dele para 
sempre em todas essas quisquilhas da natureza. [...] O 
Reinaldo mesmo chamou minha atenção [...] Até aquela 
ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, 
por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu 
começar e descomeçar dos vôos e pousação [...] Ele me 
ensinou[...] e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os 
olhos aos grandes, verdes. [...] Mas eu olhava esse menino, 
com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu 
tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. (ROSA, 
1988: 87-20-122-85) 
 

Com a morte prematura de sua mãe, e a conseqüente saída de casa, 

Riobaldo vai gradativamente deparando-se com um mundo maior, com o 

sertão-mundo. ―De desde, até hoje em dia, a lembrança de minha mãe às 

vezes me exporta. Ela morreu, com a minha vida mudou para uma segunda 

parte. Amanheci mais‖ (ROSA, 1988: 97). Desde o rompimento dos limites 

impostos pela proteção materna com a morte da Bigri, passando pela mudança 

para o São Gregório sob a tutela do seu padrinho e (suposto) pai Selorico 

                                                        
3
 MERLEAU-PONTY, M. - Le visible et l‘invisible, p. 115; 118; 126. 
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Mendes e fuga, o que se dá é simplesmente a transição do Riobaldo 

adolescente ao Riobaldo jovem, de forma que todo esse processo de mudança, 

embora demonstre aquisição de liberdade e amadurecimento, não tem tão 

grande importância dentro da obra em relação ao aparente ‗manejo‘ do destino, 

que parece jogar com o narrador, permitindo o reencontro com o Menino 

(Diadorim), agora também jovem, o que mudará, isto sim, para sempre a vida 

de Riobaldo. A partir deste reencontro Riobaldo decide ingressar no bando de 

jagunços e vai a esmo, aceitando desde então uma vida seminômade. Tudo 

isto, certamente, provoca em Riobaldo um despertar, porém notado muito 

tempo depois pelo narrador, faz parte de suas relembranças, esta no seu 

ruminar e tem papel de destaque, pois Riobaldo sente, literalmente, sua 

importância e influencia na vida que teve, nos rumos que tomou. 

Salvo Riobaldo e raros exemplos, como os de Zé Bebelo e Compadre 

Meu Quelemém, todos os demais personagens de Grande Sertão: Veredas 

estão longe de um posicionamento meramente existencial. Até mesmo as 

figuras paternais dos chefes, embora passem uma confiança e uma calma 

senhoril, são despojados de um dom investigador. Seus objetivos, ao que 

parece, foram todos estabelecidos de forma que não há o que questionar. O 

necessário é fazer. Para as demais personagens, em sua maioria jagunços, 

nem mesmo objetivos foram estabelecidos. Vão vivendo apenas:  

Aqueles? Diadorim e os outros? Eu era diferente deles? [...] 
Mas Jõe Bexiguento não se importava. Duro homem jagunço, 
como ele no cerne era, a idéia dele era curta não variava. – 
Nasci aqui. Meu pai deu minha sina. Vivo, jagunceio.... – ele 
falasse. Tudo poitava simples. Então – eu pensei – por que era 
que eu não podia ser assim, como o Jõe? (ROSA, 1988: 127-
192) 
 

O que vemos é uma espécie de indiferença existencial por parte dos 

demais. Todos os outros vão vivendo sem se importar, sem questionar a sorte 

de guerras e mortes. Como conseqüência o despertar existencial de Riobaldo é 

solitário e doloroso:  

Ninguém nem mal me ouvia, achavam que eu era zureta ou 
impostor, ou vago em aluado. Mesmo eu não era capaz de 
falar a ponto. A conversa para mim dos assuntos mais 
importantes amolava o juízo dos outros, caceteava. Eu nunca 
tinha certeza de coisa nenhuma. (ROSA, 1988: 187) 
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É esta solidão existencial e a incompreensão de tudo que o cerca que 

coloca Riobaldo em constante xeque consigo mesmo.  

Mesmo com a minha vontade toda de paz e descanso, eu 
estava trazido ali, no extrato, no meio daquela diversidade, 
despropósitos, com a morte da banda da mão esquerda e da 
banda dão mão direita, como a morte nova em minha frente, eu 
senhor de certeza nenhuma. (ROSA, 1988: 310) 
 

São duas as figuras niveladas, de certa forma, a Riobaldo: Zé Bebelo e 

Compadre meu Quelemém. Zé Bebelo surge como a primeira imagem-modelo 

para o Riobaldo adulto, alguém para se espelhar nos acertos e condenar nos 

erros, alguém para se admirar e ao mesmo tempo temer; obedecer e 

questionar. Zé Bebelo era o único, além de Riobaldo, capaz de ―misturar as 

idéias‖: ―Pessoa ali não me entendia. Só mesmo Zé Bebelo era quem pudesse 

me entender‖ (ROSA, 1988: 224), ―Eu gostava dele (Zé Bebelo) do jeito que 

agora gosto de compadre meu Quelemém; gostava por entender no ar‖ (ROSA, 

1988: 248). Já o compadre meu Quelemém surge como uma espécie de 

atenção conselheira de Riobaldo na velhice, com o qual Riobaldo se abre e 

pede respostas, assim como o faz para o seu interlocutor letrado no livro. 

Quelemém é espírita, ―... doutrina dele, de Cardéque‖ (ROSA, 1988: 9). É ele 

quem consola e compartilha do existencialismo do Riobaldo já velho. 

Porém, em meio a tudo isso é Diadorim quem tem um papel diferenciado 

e propulsor. É ela (ela) quem desperta a sensibilidade de Riobaldo e que 

permite a este a travessia ruminada, o sentir do chão do sertão – pegadas 

verdadeiras. Riobaldo se sente atraído por Diadorim desde o inicio e 

desentende esta atração: ―Diadorim me veio, de meu não-saber e querer. 

Diadorim – eu adivinhava‖ (ROSA, 1988: 272) ; quer abafar seu amor através 

da amizade, mas não consegue: ―... fiquei sabendo que gostava de Diadorim – 

de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade‖ (ROSA, 1988: 252). O 

esforço para esta compreensão tem reflexos em toda sua vida passada e 

também no presente, pois ao tentar compreender o que lhe aconteceu ele 

indiretamente revisa sua existência. 

Também do ponto de vista da criação, a sensibilidade tem papel de 

destaque em Guimarães Rosa. De acordo com Kathrin H. Rosenfield  

o aspecto desconcertante e insólito da obra-prima de 
Guimarães Rosa não é o resultado de invenções totalmente 
desconectadas da tradição literária (...). Tudo indica, porém, 
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que estas construções não sejam planejadas e arquitetadas 
cerebralmente, mas constituem achados da sensibilidade - do 
ouvido de quem junta sons e do olhar que combina formas e 
cores segundo regras que escapam à racionalidade e às 
combinações imediatas. (ROSENFIELD, 1992: 7) 
 

Ao que parece, compreender a fundo o que nos cerca é impossível. No 

entanto só a busca da compreensão permitirá uma existência mais plena e 

mais próxima de uma humildade existencial, do ‗só sei que nada sei‘ socrático. 

Em outras palavras, a obtenção de uma resposta não é importante. Alcançá-la, 

além de aparentemente impossível, não é o ponto chave. Porém estar no seu 

rastro e buscá-la é que importa. 

A este respeito Kathrin H. Rosenfield afirma que  

todo o romance é, por assim dizer, carregado por uma voz que 
declara sua intenção de comunicar algo, sem, no entanto, 
saber exatamente o quê. (...) todos são convidados a participar 
de uma ‗errança‘ em busca do sentido; A um saber categórico 
e seguro de si substitui-se a atenção humilde para com os 
aspectos contraditórios e irreconciliáveis de nossas crenças, de 
nossos conhecimentos e informações. (ROSENFIELD, 1992: 
19).  
 

No próprio livro são várias as passagens que apontam para isto: ―Vou 

lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. 

Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas‖ (ROSA, 1988: 26), 

―...eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa...‖ (ROSA, 1988: 

84), ―Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende‖ 

(ROSA, 1988: 281).  

 

4 Leitura, percepção e transformação 

 

Além de Grande Sertão: Veredas, um bom exemplo desta ‗atenção 

sensível‘ encontra-se também no conto Cara-de-Bronze (inicialmente publicado 

em Corpo de baile e, após o desmembramento deste, incorporado a No 

Urubuquaquá, no Pinhém).   Uma passagem por esse escrito será interessante 

para alinhavarmos algumas idéias. 

Em correspondência com o tradutor Italiano, Rosa sintetiza este conto 

(ou novela, preferencialmente assim definido por Rosa) desta maneira:  
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RESUMO: O ―Cara-de-Bronze‖ era do Maranhão(...) Mocinho, 
fugira de lá, pensando que tivesse matado o pai, etc. Veio, 
fixou-se, concentrou-se na ambição e no trabalho, ficou 
fazendeiro, poderoso e rico. Triste, fechado, exilado, 
imobilizado pela paralisia (que e a exteriorização de uma como 
que ―paralisia da alma‖), parece misterioso, e é; porem, seu 
coração, na velhice, estalava. Então, sem se explicar, 
examinou seus vaqueiros – para ver qual teria mais viva e 
―apreensora‖ sensibilidade para captar a poesia das paisagens 
e lugares. E mandou-o a sua terra, para, depois, poder ouvir, 
dele, trazidas por ele, por esse especialíssimo intermediário, 
todas as belezas e poesias de lá. O Cara-de-Bronze, pois, 
mandou o Grivo...buscar Poesia. Que tal? (ROSA, 2003: 93-94) 
 

Grivo é escolhido por Segisberto para buscar a poesia, porque queria, 

precisava do ―quem das coisas‖ (ROSA, 1984: 125). Grivo tinha, dentre todos 

os vaqueiros, a sensibilidade apurada, estava preparado para absorver o 

mundo. ―O mundo, neste caso, apresenta-se como cifra que precisa ser 

interpretada‖ (SPERBER, 1976: 68), sendo o maior beneficiado dessa viagem 

não Segisberto, mas Grivo. Afinal foi  ele quem realizou a travessia, foi para ele 

que o real se dispôs. O que Segisberto quer, ao fim de sua vida, é uma 

redenção diante do que viveu. Por ter fugido de sua terra natal ele precisar 

rememorar o que um dia viu, sabe que perdeu muitas coisas. 

A busca de Grivo é a busca de um sentido, de uma tentativa de 

recuperação. Nessa empreitada é ele o maior beneficiado, pois de simples 

emissário passa a receptor máximo do que vai transmitir. Pode-se dizer que 

esse conto é uma tentativa de demonstrar a percepção da poesia através do 

deslumbramento proveniente da redescoberta de si e do mundo. Segisberto 

poderia ou não ter atentado para a sensibilidade. Dentro dessa possibilidade, a 

insensibilidade culminaria na estagnação e paralisia da alma, no vazio, na vida 

à deriva. O contrário seria a ação, a resposta a um pedido – dor da saudade, 

redenção, reencontro consigo mesmo. Segisberto seria a representação das 

palavras não lidas, que jogadas no papel não apresentam valor nem vida. As 

palavras pedem leitura, pedem atenção: pedem Grivo. Este seria a 

representação dos leitores. As palavras ganham vida só através dele e 

revelam, através da leitura, vidas. A ida e a volta de Grivo é a travessia, 

metáfora de leitura, que oferece revelações na paisagem, na rememorizacão 

do passado, nas minúcias, nas entrelinhas. Ao lermos, somos Grivos a buscar 

(ou tentar buscar) o ‗quem das coisas‘, a poesia de tudo: ―E cada piolho que 
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catava, o piolho dizia de repente o segredo novo de alguma coisa quando 

morria estralado. E o Grivo sorria e aprendia‖ (ROSA, 1984: 120). 

As descobertas e as transformações de Grivo e Riobaldo são bastante 

próximas no sentido de que partem de um olhar sensível. Tais descobertas 

permitem um paralelo com a leitura e seu processo transformador. Em outras 

palavras, a travessia de Riobaldo, assim como a de Grivo, seria uma espécie 

de metáfora do ato de ler/atravessar o texto, ao mesmo tempo em que por ele 

somos atravessados. 

Mas como essas transformações podem ocorrer ao nível da leitura? 

Como se dá esse processo? Antônio Cândido toca nessas questões em O 

Direito à Literatura, onde faz uma ressalva importante acerca da leitura: ―ela 

não é uma experiência inofensiva‖ (CANDIDO, 1977: 189) possuindo um papel 

formador sim, porém não de acordo com as convenções. Isso faz com que 

educadores tenham certo cuidado ao lidar com a literatura ao caminhar no seu 

terreno escorregadio. Apesar da complexidade desse tema, é difícil não acatar 

as constatações de Cândido a respeito da força humanizadora da literatura a 

partir de uma abordagem existencial e questionadora, que acabam por 

proporcionar uma sensibilização ou, ao menos, diminuir ou apagar a 

insensibilidade. 

Porém, tal efeito é difícil de ser analisado, pois a literatura, do ponto de 

vista de uma produção artística, mostra-se carregada de abstração e 

indefinição, acarretando em impressões e efeitos múltiplos e, até mesmo, 

paradoxais de leitor para leitor. Isso torna difícil uma classificação segundo os 

termos ―colaborar e formar‖ (CANDIDO, 1977: 190) e seu oposto, ―prejudicar e 

corromper‖ (CANDIDO, 1977: 190).    

Nesse sentido, um aparente exemplo dessa ação indefinível da literatura 

seria a obra Grande Sertão: Veredas, na qual o narrador Riobaldo viria a ser 

uma espécie de incorporação-síntese de todos os leitores diante da expiação 

da vida e do seu passado, através de uma leitura de si e do que viveu. Em 

outras palavras, Riobaldo ao ler (e reler) a sua vida, busca compreender-se. 

Nessa tentativa de compreensão ele sente que algo lhe ocorreu, lhe 

transformou e lhe transportou, porém é incapaz de definir qual a causa real 

dessa transformação, nem como e quando ela se deu. Esse ‗despertar 

sensível‘, na verdade causado por uma série de fatos e acontecimentos, 
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encontra sua contribuição capital na figura de Diadorim, cuja imagem ao 

mesmo tempo misteriosa, questionadora, poética e influenciadora seria, então, 

uma representação da literatura em toda a sua complexidade e multiplicidade 

de efeitos. 

Em outras palavras, a obra Grande Sertão: Veredas parece congregar 

uma rica metáfora acerca desse aspecto indefinível da literatura onde termos, 

efeitos e funções paradoxais, como o formar e o corromper, ao mesmo tempo 

dualizam-se e apóiam-se na construção de uma riquíssima imagem e 

transfiguração da própria vida.. Segundo Antônio Cândido, apesar do ―conflito 

entre a idéia convencional de uma literatura que eleva e edifica e a sua 

poderosa força indiscriminadora de iniciação na vida... (ela) humaniza em 

sentido profundo, porque faz viver‖ (CANDIDO, 1977: 191).  Sendo capaz de 

humanizar e fazer viver em sentido profundo, apesar de toda a complexidade e 

abstração dessa capacidade, a literatura oferece a possibilidade de formar e 

transformar.  

 

5 Conclusão  

            

Há em Grande Sertão: Veredas a operação de um olhar sensível que 

permeia toda a obra através de um esforço voltado para a compreensão diante 

do que foi vivido. Seu contar traz a tona fatos diversos, acontecimentos pouco 

e muito importantes, modos de vida, lutas, encontros e desencontros que 

subtraem a obra de um simples relato emotivo e minucioso e a eleva ao 

patamar universal.  As trilhas para se tentar a compreensão passam pelos 

mesmos pontos, dilemas, medos e anseios de qualquer homem, em qualquer 

época. 

Nesse trajeto, Diadorim, como vimos, desempenha desde o primeiro 

contanto, um papel de guia para com Riobaldo. Acenando para a natureza e 

sua beleza, Diadorim ativa, desperta a atenção do outro para coisas antes não 

percebidas, além proporcionar uma sensação de enfeitiçamento e 

estranhamento. Assim, o que a leitura do romance nos mostra é uma espécie 

de ‗antes e depois‘ em Riobaldo. Em outras palavras, acompanhamos seu 

‗acordar‘ para a existência de forma minuciosa e gradativa, a qual se dá 



457 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

justamente a partir do contato a natureza, conduzido pelo olhar de 

contemplação de Diadorim. 

Ora, não teríamos aqui - guardadas as devidas proporções e 

respeitando-se os objetivos de cada um - uma aproximação bastante 

interessante entre Guimarães Rosa e Merleau-Ponty? 

Se para o filósofo francês, conforme vimos, é urgente uma retomada ao 

pensamento em sua origem através da restituição da experiência primordial da 

natureza; se seu esforço está voltado para a atribuição de um sentido de 

experiência à Natureza como mundo percebido para além da interpretação 

naturalista do mundo e do nosso corpo; se o despertar sensível é o único 

mecanismo capaz de revelar a experiência primordial do nosso contato com o 

mundo, com as coisas, com os outros, Grande Sertão: Veredas parece 

oferecer uma interessante representação do projeto merleaupontyano, já que 

‗fotografa‘ o momento do despertar sensível de Riobaldo, justamente o ponto 

da pré-reflexão, extremamente caro a Merleau-Ponty, que assume como 

projeto de vida toda uma reforma do pensamento moderno, cobrando da 

ciência e da filosofia um questionamento acerca de suas próprias origens – seu 

estado de gestação e de nascimento. 

Nessa direção, se através do contato com a natureza (via Diadorim) 

Riobaldo desperta sensivelmente para o mundo, percebendo coisas jamais 

notadas – etapa inaugural de todo o seu questionamento existencial - o que 

temos em Grande Sertão: Veredas é uma espécie de reencenação da gênese 

do pensamento, sendo a natureza ao mesmo tempo fonte e depósito, elemento 

revelador que traz o mundo até nós, lugar no e através do qual percebemos o 

mundo e sua beleza, percebemos a existência, nos percebemos, mas, 

também, local que é destino de nosso olhar de contemplação, como depositário 

daquilo que é interior e que por não ser compreendido, é espelhado e 

espalhado em sua beleza, singularidade e efemeridade. 

Além disso, esse trabalho também procurou mostrar que as descobertas 

e as transformações de Riobaldo permitem um paralelo com a leitura e seu 

processo transformador. Em outras palavras, a travessia de Riobaldo seria uma 

espécie de metáfora da leitura e seus desdobramentos. Riobaldo ―lê‖ o mundo 

que o cerca, as pessoas, seus movimentos, acontecimentos, encontros e 

desencontros, feitos e não feitos, realizações, dúvidas e possibilidades. Neste 
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processo complexo e múltiplo, muita coisa não é diretamente 

entendida/compreendida, muito fica nas entrelinhas, naquilo que é difícil de 

assimilar/captar. De qualquer maneira, há uma transformação notável e 

envolvente, reveladora de outros caminhos, de novos aprendizados e, mais do 

que tudo, de novos questionamentos. 

Como ser vivente, o mundo já se mostrava para Riobaldo, no entanto, 

este o lia sem percebê-lo a fundo, sem captá-lo realmente. Riobaldo apenas 

sobrevoava o mundo-texto, não permitira antes um contato estreito, próximo, 

atravessador. Esta postura, no entanto, é de repente quebrada através de um 

processo de gradativo envolvimento, de curiosidade, de entrega e de busca de 

fusão tem inicio em Riobaldo, e a causa está em Diadorim - pessoa-palavra, 

pessoa-poesia, fonte de incógnita beleza, de combinações paradoxais para 

Riobaldo (seu leitor máximo) tais como compreensão/incompreensão, 

posse/não posse, presença/fuga. Nesse sentido, Grande Sertão: Veredas 

também pode ser visto como ‗local‘ de outro tipo de despertar, aquele 

proporcionado pela leitura enquanto mecanismo de formação e transformação. 

Fazendo a costura/descostura, fusão/separação, ou seja, conduzindo a 

tessitura disforme e irregular destes mundos/sistemas (o da leitura e o da 

natureza) já que é matéria presente em ambos, encontra-se a sensibilidade. 

Esta surge ora atuando como ingrediente, ora como catalisador, ora como 

energia da reação, operando naquele que lê o mundo-texto e permitindo o 

corpo-a-corpo com as palavras e seu múltiplo atravessar poético, revelador e 

transformador. 

Atravessando Grande Sertão: Veredas (e por ele sendo atravessado) 

pode-se ‗presenciar‘, como vimos, o despertar sensível sob dois pontos de 

vista:  

 Através de uma reencenação da gênese do pensamento por meio do 

contato com a natureza (ser selvagem/primordial), o qual, segundo 

Merleau-Ponty, leva à apreensão sensível, anterior a qualquer lógica ou 

pensamento; 

 Como ficção, Grande Sertão: Veredas é capaz de oferecer uma filosofia 

latente, não sob o ponto de vista de um escrito filosófico, mas como obra 

que poderá despertar sensivelmente (transformar) aquele que lê, a partir 
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de uma transformação em curso (a de Riobaldo via 

Diadorim/sensibilidade/natureza).          

Não há dúvidas de que em ambas as visões um estudo bem mais 

detalhado faz-se necessário. É preciso, certamente, um aprofundamento na 

obra de Merleau-Ponty, um olhar pormenorizado sobre cada escrito e fase de 

seu pensamento. O mesmo vale para a leitura como local de formação e 

experiência. 

Nesse sentido, o que o presente trabalho buscou foi uma introdução à 

questão da sensibilidade como via para a reflexão, de maneira a localizarmos e 

observarmos o pensamento em sua gênese. Temática essa que se mostra em 

‗trajes‘ semelhantes em Maurice Merleau-Ponty e João Guimarães Rosa, nos 

oferecendo mais uma possibilidade de visão e análise a partir da literatura e da 

filosofia.    
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O jornalista Olavo Bilac na herança da crítica literária brasileira 
 

Marta Eymael Garcia Scherer1 
UFSC 

  

 

 Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, poeta parnasiano. A definição, 

embora precisa, tem mantido muitos leitores afastados desse autor, que sofreu 

combates impiedosos por parte dos modernistas que fizeram em São Paulo a 

Semana de Arte Moderna de 1922.   Quase um símbolo da virada de século, 

Bilac surpreende por ter sido idolatrado em vida, consagrado na morte e 

praticamente execrado no futuro. Se há um século era intitulado ‗príncipe dos 

poetas‘, terminou permanecendo no cânone e no imaginário ‗popular‘ como 

poeta de gosto médio (CANDIDO; CASTELLO, 1997:377), antiquado e 

conservador, recebendo o descrédito que os modernistas lançaram sobre 

quase tudo que os antecedia, o parnasianismo em particular.  Se até o nome 

era um ―alexandrino perfeito‖, o que dizer da produção daquele que foi 

considerado o maior poeta do seu tempo? 

 Entretanto, condenar ao esquecimento a época do parnasianismo é 

também ignorar um passado que vivenciou a abolição da escravatura, o 

nascimento da República, da indústria, da ―imprensa-empresa‖, dos hábitos 

urbanos, da vida metropolitana contemporânea, da modernização.  É, ainda, 

relegar ao esquecimento a postura e a produção de autores que mais do que 

símbolos de uma era, moldaram comportamentos e analisaram temas que 

fazem parte do nosso cotidiano.   

 Desde 22, o parnasianismo passou a ser associado a conservadorismo 

estético e alienação político-social, criando uma resistência em torno de tudo 

que se refere ao intelectual Olavo Bilac.  É importante lembrar, entretanto, que 

fazia menos de 10 anos que Bilac fora ‗coroado‘ como o príncipe dos poetas 

brasileiros e apagar toda sua obra não era uma tarefa fácil de ser executada.  

Foram então renegadas ao esquecimento suas atividades menos ―nobres‖, 

como a de orador, publicista ou jornalista.  Restou o poeta e toda resistência 

que se criou em volta dos parnasianos.   

                                                        
1
 Doutoranda em Teoria da Literatura. 
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 Para a crítica literária tradicional a resposta que ficou é de que Olavo 

Bilac é o poeta. Ponto. O cronista, o conferencista e qualquer outra faceta que 

seja reservada aos rodapés ou frases breves. E como a poesia era a sublime e 

a crônica mundana, os próprios contemporâneos lhe conferiam o título de 

grande parnasiano, como pode-se perceber na citação retirada do livro de Luis 

Augusto Fischer: 

 
Sílvio Romero afirma: ‗Se Teófilo dias é o mais ardente, 
Raimundo Correia o mais sereno, Alberto de Oliveira o mais 
artistas destes poetas, Olavo Bilac é o mais espontâneo, o 
mais natural de todos eles‘. E conclui, logo adiante, em frase 
sintomática: ‗sua poesia, com ser límpida e brilhante, não é 
ampla e profunda, como uma reprodução fiel das grandes 
mágoas dos imensurados tormentos, dos insondáveis abismos 
do coração moderno‘. O não ser ampla nem profunda, mas 
restrita e superficial, é também a observação de Alceu 
Amoroso Lima: „o poeta não teve concepções torturadas nem 
momentos de psicologia aguda‘, comenta sobre o primeiro livro 
de Bilac; e, sobre o último, conclui: Bilac desconheceu a tortura 
do pensamento ou, pelo menos, nunca a revelou. (2003:219)  
 

 A apreciação de José Veríssimo, um dos mais renomados críticos 

literários da Belle Époque, seguia a mesma linha. Ainda que considerasse o 

livro Poesias, lançado por Bilac em 1888, que já nesta época o consagrara, 

como ―o mais acabado exemplar do nosso parnasianismo, tanto pelas 

qualidades formais como de inspiração‖ (1963:265), o crítico afirmou que o 

poeta carecia de extensão e de profundidade, além de ter habilidades mais 

brilhantes do que tocantes. Veríssimo, entretanto, não deixou de enxergar na 

produção poética uma distinção positiva e de enaltecer as ―notáveis qualidades 

de brilho, colorido, rara força verbal, facilidade e felicidade de expressão, 

pompa, eloqüência, inexcedível mestria técnica, calor, entusiasmo‖. (1977:9)   

 Ícone entre os mais famosos parnasianos, Bilac foi reconhecido pela 

crítica como a figura mais gloriosa, além de autor da 'Profissão de Fé' mais 

apurada da escola no Brasil. Analisando esse poema bilaquiano, assim como 

―Inania Verba‖ e ―A um poeta‖, Afrânio Coutinho (1955:323 – 329) realizou 

ainda uma defesa do conteúdo na poesia bilaquiana, que estaria igualado à 

forma, o que fez com que fosse o mais equilibrado e representativo da escola. 

A mesma opinião é ratificada por Otto Maria Carpeaux (1964), que ainda 

reforça a popularidade do poeta, usando termos como idolatrado e endeusado, 
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a quem o povo permanecia fiel, mesmo após 22. Mais uma vez é o parnasiano 

que entra na história.  

 Somente com a visão que a distância temporal permite é que as demais 

atividades do autor começam a aparecer, ainda que a produção poética seja 

sempre a mais destacada.  Alfredo Bosi (1979:254), por exemplo, ressaltou ―o 

mais antológico dos nossos poetas", colocando em nota de rodapé um 

pequeno histórico, no qual se lê não mais do que uma frase sobre as demais 

facetas do ―príncipe dos poetas‖. Foi Nelson Weneck Sodré (1976), ao escrever 

a História da Literatura Brasileira, o primeiro a ressaltar a vida de imprensa 

como um dos fatores da "preeminência indisputada" de Olavo Bilac. 

 Contudo, é nas palavras de Antonio Candido que encontramos a 

valorização de Olavo Bilac também na prosa, afirmando que operou com 

maestria "a íntima aliança do verbo literário com a música e a retórica‖ (1975, 

p.43). E, sobretudo, quando asseverou que Bilac "escreveu a vida toda para a 

imprensa como excelente cronista em prosa e verso, num estilo expressivo e 

rico, mais rebuscado nos discursos e conferências‖ (CANDIDO; CASTELLO, 

1997:376), sem esquecer de citá-lo entre os ‗grandes‖ quando se refere ao 

aparecimento da crônica no moderno jornalismo brasileiro.  

 
As revistas e alguns jornais, nesse período, foram muito 
importantes como veículos de literatura (...) Todas essas 
publicações se ligavam às orientações dominantes de cunho 
parnasiano e realista. A propósito das publicações periódicas, 
convém lembrar que nesse período foi muito cultivado o gênero 
meio jornalístico, a princípio denominado folhetim, depois 
crônica. Ele consiste no tratamento breve e acessível dos fatos 
diários, de temas ligados aos costumes, à arte, à política, 
geralmente do ângulo das impressões pessoais. Sobressaíram-
se Machado de Assis, França Junior, Olavo Bilac, Artur 
Azevedo e outros menores‖. (CANDIDO; CASTELLO, 1997: 
283-285) 
 

 Felizmente, nestes primeiros anos do século XXI tem sido perceptível no 

meio acadêmico um renascer do interesse pela obra e figura pública de Bilac. 

Era mesmo injusta essa condenação modernista, assim como injusta é o 

esquecimento a que foi relegada a obra bilaquiana também em prosa.  A 

atividade jornalística de Olavo Bilac ficou longo tempo obscura e somente 

agora sua produção em crônica está sendo valorizada, graças ao  exaustivo 

trabalho realizado pelo professor Antônio Dimas, que culminou na antologia 
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intitulada Bilac, o Jornalista.  O pesquisador organizou, recuperou, valorizou e 

trouxe à luz quase meio milhar de crônicas daquele que ficou para a 

posteridade com participação restrita na história dos homens de letras deste 

país2.    

 Aproveitando o caminho aberto, em estudos mais atuais encontramos 

um posicionamento no mínimo mais abrangente, seja por estar mais distante 

da época em que o poeta era aclamado como tal, seja por estar menos 

comprometido com a visão que os modernistas determinaram. É assim que 

encontramos a afirmação do engajamento de Bilac não somente através de 

tarefas concretas como a do alistamento militar, mas no exercício cotidiano da 

crônica. Em recente estudo, o crítico Luís Augusto Fischer (2003: 217) 

demonstra como o autor de ―Via-Láctea‖ foi um perfeito exemplo do intelectual 

orgânico que Gramsci apresentou, ressaltando a necessidade do entendimento 

da obra de Olavo Bilac na compreensão da história nacional, como algo a que 

sempre se deve voltar.  E, como comprovou Antonio Dimas, os mais variados 

temas foram analisados pelo intelectual que encontrou nos periódicos um 

caminho para expor suas impressões. 

 
Nesses quase vinte anos de jornalismo diário, muitas vezes 
espalhado por mais de um veículo, seu posto privilegiado 
permitiu-lhe uma visão angular da sociedade, cujas frinchas e 
reentrâncias dificilmente escapavam ao seu olhar bisbilhoteiro 
e nem sempre certeiro. Ideologicamente irregulares como é de 
se esperar de quem não se pautava por um credo único, 
religioso ou político, as crônicas de Bilac pouco atraem aqueles 
que precisam de posições alheias para confirmar as suas. Mais 
que escora, elas se prestam ao investigador minucioso que 
esteja preocupado com uma visão mais abrangente de dado 
período. Porque, nelas, o material é farto. (1996:14) 
 

 O cânone constituído, entretanto, descartou a imagem do jornalista, 

assim como do conferencista ou publicista. Entretanto, era essa sua 

característica de escritor polígrafo que fazia com que recebesse os aplausos da 

população em geral na virada dos séculos XIX para o XX, sendo mesmo uma 

celebridade da Belle Époque. Reza a lenda que Olavo Bilac tornou famoso um 

perfume por ter derramado sobre o corpo de Annibal Theóphilo, poeta que foi 

                                                        
2
 Além das crônicas publicadas na antologia, o professor ainda elaborou um minucioso sumário 

com aproximadamente 1600 resumos de crônicas lidas e catalogadas. In: DIMAS, Antônio. 
Bilac, o Jornalista: ensaios; crônicas v.1; crônicas v.2. São Paulo: Imesp. 2006.  
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assinado por seu colega Gilberto Amado na festa de inauguração da 

Sociedade dos Homens de Letras, crime que comoveu a elite carioca. O nome 

da colônia passou a ser associado ao do poeta, e, como isso aumentou suas 

vendas a ponto de não encontrá-lo mais nas perfumarias da cidade.  

 Também faz parte da biografia de Bilac um outro episódio curioso: em 

1886, com apenas 22 anos, ia o poeta pela Praça Martim Afonso com outros 

literatos, pouco tempo depois de ter publicado na A Semana um dos seus 

sonetos mais famosos, quando foi abalroado por um homem mulato que lhe 

pisou brutalmente um pé. Depois da troca de alguns insultos, percebendo que 

se tratava de Bilac, o atropelador logo mudou o tratamento: pediu-lhe perdão, 

aludiu com piada a um conhecido soneto e terminou por despedir-se chamando 

ao poeta ―ave augusta da nossa poesia‖. Olavo Bilac não tinha publicado ainda 

sequer um livro.  

 Os episódios, que hoje nos parecem graciosos, nos dão uma impressão 

muito forte do que era a penetração popular de um escritor como Bilac. Esses 

depoimentos revelam uma relação autor/público profundamente diferente da 

que será inaugurada, algumas décadas depois. De fato, se há um momento em 

que se instala um divórcio entre o escritor e o seu público, no Brasil, esse 

momento é o Modernismo de 1922. Naquele final de século, às vésperas e 

depois da proclamação da República, a literatura era ainda um objeto de 

desejo das nascentes classes médias e um lugar privilegiado de projeção e 

debate.  Verdadeiros ídolos, os homens de letras eram imitados e amados, 

vivendo como celebridades de sua época. 

 Em obra que fala do Rio de Janeiro do seu tempo, Luiz Edmundo 

(1938:630- 633), relatou como a chegada do poeta parava a confeitaria 

Colombo, onde era idolatrado pelos jovens e respeitado pelos mais velhos, e 

como seus poemas eram declamados de memória em todos os salões.  

Lembrando ainda do espírito irônico de Bilac, o autor afirmou que ―além de 

poeta, é um orador brilhante, imaginoso, erudito, fluente, ao qual não faltam os 

recursos de uma voz sonora, redonda, clara e musical. Isso dentro de uma 

prosódia rigorosamente brasileira. Nesse particular ele não faz a menor 

concessão‖. 

 Além de sua conhecida campanha cívica nacional pelo serviço militar, foi 

essa defesa da ‗inculta e bela‘ língua portuguesa que faz com que Bilac fosse 
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considerado como o poeta nacional por outros autores, como Ronald de 

Carvalho (1949:307) ou Alceu Amoroso Lima (1948:84-91), para citar os mais 

entusiastas do veredicto. Foi Alceu Amoroso ainda quem explicou o segredo de 

tanto sucesso, obtido através do saber expressar-se do poeta, que de forma 

simples, porém elegante, conseguia atingir a massa com o sentimento 

espontâneo e fácil dos seus versos.   

 Tamanha influência não poderia continuar atuando se a idéia era 

quebrar paradigmas, como queriam os modernistas de 22. O passado tinha 

que ser superado e Bilac era o bode expiatório perfeito3. Para realizar a 

Semana de Arte Moderna, o grupo explorou seu caráter destrutivo, definido 

aqui com as propriedades explicitadas por Walter Benjamin em artigo que 

elenca as características de tal qualidade, afirmando: ―O caráter destrutivo 

conhece apenas uma divisa: criar espaço; conhece apenas uma atividade: abrir 

caminho. Sua necessidade de ar puro e de espaço é mais forte do que 

qualquer ódio.‖ (1986:187-188) É o próprio Mário de Andrade quem afirma que 

o Movimento é essencialmente destruidor, apesar de ter lançado processos e 

idéias novas (1972:240).  

 Ao rememorar os 20 anos da Semana de Arte Moderna, Mário de 

Andrade faz uma espécie de biografia do evento, com ênfase no caráter 

destrutivo do Movimento como necessário para que os novos ideais pudessem 

ser implementados. ―O modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um 

abandono de princípios e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o 

que era a inteligência nacional‖ (1972:235), escreveu o autor de Macunaíma, 

líder de um grupo que talvez não soubesse exatamente onde sua antropofagia 

o levaria, mas sabia bem o que não queria.   

 Oswald de Andrade, no prefácio de Memórias Sentimentais de João 

Miramar, lamenta que "um velho sentimentalismo racial vibra ainda nas doces 

cordas alexandrinas de Bilac", ao mesmo tempo que acredita que a nova 

revolução mudará o cenário. E outra vez Mário de Andrade, agora em seu 

famoso manifesto Mestres do Passado, série de artigos publicados na edição 

                                                        
3
 "A obra bilaquiana experimenta o equilíbrio precário de ter constituído o modelo dos poetas 

jovens de muitas gerações e, mais tarde, ter personificado o bode expiatório dos modernistas 
de 22", afirma Marisa Lajolo na apresentação da coletânea Os melhores poemas de Olavo 
Bilac, São Paulo: Global, 1985 



467 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

paulista do Jornal do Commércio, decreta a antiguidade da obra bilaquiana, 

que não mais deveria influenciar a nova poética. Considerando o poeta um 

indiferente, escreveu com veemência o autor de Macunaíma: 

 
Do ponto de vista ideológico, foi o poeta que melhor exprimiu 
as tendências conservadoras vigentes depois do interregno 
florianista. À política renovadora que animara alguns fautores 
da República seguiu-se um ufanismo estático e vazio, amante 
da tradição considerada em si mesma como beleza. Bilac, 
poeta dos nautas portugueses em Sagres e dos bandeirantes 
no Caçador de Esmeraldas, será também o cantor cívico da 
bandeira, das armas nacionais e o didata hosanante das 
Poesias Infantis. (1997:256) 
 

 Entretanto, ainda no manifesto Mário de Andrade afirmou ser Olavo Bilac 

"inteligentíssimo‖, tendo atingido uma perfeição no "manejo do alexandrino" 

quase incomparável, só perdendo para Victor Hugo entre todos os poetas. 

Ainda que com reverência, os elogios não o impedem de "enterrar" Bilac, junto 

com os demais mestres do passado: Francisca Júlia, Raimundo Correia, 

Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho. Literalmente o modernista proclama: 

"Venho depor a minha coroa de gratidões votivas e de entusiasmo varonil 

sobre a tumba onde dormis o sono merecido! Sim: sobre a vossa tumba, 

porque vos todos estais mortos!" 

 Entretanto, não basta um discurso para enterrar toda literatura que vinha 

sendo construída no país desde que se conhecia como nação.  Até mesmo um 

dos mais famosos poemas de Drummond é nitidamente inspirado em uma obra 

prima do velho Bilac. Nel Mezzzo del Camin4 era declamado pelos admiradores 

da Belle époque e seguramente Drummond o leu antes de que no meio do 

caminho tinha uma pedra. Além do título, que remete não só a Bilac, mas 

também a Dante Alighieri (o primeiro verso da Divina Comédia é "Nel mezzo 

del caminn de nostra vita"), Drummond imitou o esquema retórico do soneto 

bilaquiano, parodiando-o.  E, algumas décadas depois, Caetano Veloso cantou 

                                                        
4
 Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada /E triste, e triste e fatigado eu vinha./ Tinhas a alma de 

sonhos povoada,/ E a alma de sonhos povoada eu tinha... / E paramos de súbito na estrada/ 
Da vida: longos anos, presa à minha / A tua mão, a vista deslumbrada / Tive da luz que teu 
olhar continha. / Hoje, segues de novo... Na partida / Nem o pranto os teus olhos umedece, / 
Nem te comove a dor da despedida. / E eu, solitário, volto a face, e tremo, / Vendo o teu vulto 
que desaparece/ Na extrema curva do caminho extremo. In. BILAC, Olavo. Poesias. 26ª 
edição.  Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1956. p. 123 
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a última ―Flor do Lácio Sambódromo Lusamérica latim em pó / O que quer / O 

que pode esta língua?‖ 

 Por certo são exemplos isolados e apenas ilustrativos. Um trabalho 

sobre a influência de Olavo Bilac nas releituras deste país é uma tarefa ainda a 

ser realizada.  Drummond e Caetano aqui aparecem apenas como vislumbres 

de como a produção literária do ‗príncipe dos poetas‘ não foi nem deve ser 

esquecida.  Nascida em uma época em que o universo de leitores era exíguo, 

mas que ainda se declamava poesias, a obra de Bilac foi sepultada pelos 

modernistas – ainda que por vezes ressuscite. 

 O Modernismo de 1922, nascido nos salões aristocráticos da capital 

paulista, ao romper com os valores estéticos do parnasianismo, faz também 

uma ruptura no modo de relacionamento dos intelectuais da Belle époque com 

seu público, de sua inserção na vida social. Embora com reconhecida 

importância para a vida cultural brasileira, o movimento não caminhou no 

sentido de identificação com os públicos médios, deixando a arte mais 

inacessível ao elitizá-la em diversos aspectos.   

 Quem sabe, e lanço aqui uma provocação, as vaias que encheram as 

platéias da Semana eram, além da resistência aos novos padrões estéticos, os 

protestos dos que, acostumados a pensar na cultura literária como um bem 

social e um instrumento de integração, viram de repente contestado o equilíbrio 

tão longamente construído desde os primeiros tempos republicanos. A 

literatura brasileira, que orgulhosamente proclamara a sua institucionalidade 

em 1897, com a fundação da Academia Brasileira de Letras, e que daí por 

diante se empenhara na construção de uma norma e na formação de um 

público leitor de expressão razoável, apresentava-se, em 1922, de forma quase 

inalcançável. 

 Apenas 15 anos antes, numa grande homenagem de que foi alvo, em 

1907, Bilac lembrou que quarenta anos antes não havia propriamente homens 

de letras no Brasil. "Havia estadistas, parlamentares, professores, diplomatas, 

homens da sociedade ou homens ricos, que, de quando em quando, invadiam 

por momentos o bairro literário..." Na fase seguinte, poetas e escritores que 

desejavam ser apenas poetas e escritores cometeram o erro de mostrar 

desdém pela consideração que a sociedade lhes recusava. A geração de Bilac, 

e ele principalmente, transformaram o que era então passatempo em profissão, 
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culto, sacerdócio. "Viemos trabalhar cá em baixo, no seio do formigueiro 

humano.‖ (BILAC, 1927:79) 

 Hoje em dia as homenagens para poetas são poucas e pequenas. O 

formigueiro humano sequer lê poesia. Já Bilac revelava-se para seu público 

antes simples do que complicado, e isto talvez seja uma das causas da 

extrema receptividade que tiveram e ainda têm seus versos. Mário de Andrade 

levou a coroa à tumba e Olavo Bilac morreu com o parnasianismo e a belle 

époque. Ou será que foram o parnasianismo e a belle époque que morreram 

com ele, no Brasil? 
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 Me inventei neste gosto, de especular ideia: 
o recordar de Riobaldo 

 

Paloma Esteves Laitano1 

PUCRS 

 

no fundo habitamos uma memória 

José Saramago  

 

Habitar uma memória é reviver o passado, resgatar os momentos retidos 

na lembrança e trazê-los de volta para o presente. Esse retorno ocorre por 

diferentes motivos e pode surgir com objetivos variados.  

Em Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, Riobaldo – 

personagem e narrador – retorna ao passado e reconstrói sua trajetória de 

vida. São objetos dessa reconstrução, principalmente, as experiências oriundas 

da jagunçagem as quais trazem consigo, paralelamente, as inquietações que o 

afligiam. Nesse sentido, os sentimentos confusos que nutria por Diadorim e as 

dúvidas relacionadas a própria vida no Sertão, ou seja, o papel de jagunço, 

surgem como foco do recordar da personagem. 

Quando Riobaldo, narrador do romance, decide contar sua vida para o 

Senhor, seu interlocutor durante todo o livro e com quem desenvolve um 

monólogo/diálogo, o faz na busca por compreensão e redenção. Desse modo, 

o narrador se debruça sobre o fluxo do vivido,2 e desvela para o leitor 

passagens importantes de sua vivência. 

O espaço do sertão é reconstruído ficcionalmente e literariamente 

através da memória e conta com o auxílio da organização narrativa dos fatos 

realizada por Riobaldo. O trabalho com a linguagem, com uso de frases 

agramaticais e criptografadas que permanecem na memória do leitor e que, 

muitas vezes, não operam uma produção de sentido, é orquestrado por 

                                                        
1
 Doutoranda em Teoria da Literatura PUCRS/CNPq. 

2
 ARRIGUCCI JR., Davi. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa. 

Novos estudos CEBRAP, São Paulo, nº 40, p. 7-29, Nov. 1994. p. 9 
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Guimarães Rosa durante todo o romance e cria um ambiente no qual o 

narrador controla o tempo da narrativa. Riobaldo é um contador de histórias 

que respeita o interlocutor na busca por afirmação, pois a organização de suas 

vivências em uma narrativa – que mistura o discurso oral com o escrito –  é, 

para Riobaldo, capaz de dar sentido a sua vida. 

O sertão é um espaço sem limites e sem regras que não pode ser 

estruturado pelo narrador, mas com o qual ele se relaciona intimamente. Nesse 

sentido, ao recriar esse espaço que se relaciona diretamente com o ser, o 

narrador inicia uma recriação da sua existência. Nesse sentido, e de acordo 

com o recorte proposto neste estudo, dois momentos de sua existência surgem 

como importantes nessa reconstrução do passado. Ambas relacionados de 

forma intensa com a figura de Diadorim: o homem/o jagunço e o fazendeiro 

(marcado pelo passado e dependente da recordação de Diadorim). 

Alain Badiou, ao pensar uma nova teoria do sujeito, define que este só 

começa a existir enquanto tal a partir do momento que reage sobre o evento, 

ou seja, o sujeito não preexiste de forma alguma ao processo. Ele é 

absolutamente inexistente na situação antes do evento.3 Para Badiou, o evento 

é fruto do acaso e o sujeito só irá se originar deste quando buscar 

compreendê-lo. O mesmo autor, em O ser e o evento define sua concepção de 

sujeito como construção aberta a qualquer classificação prévia e, desse modo, 

o sujeito só será composto a partir da incidência de um acontecimento e de sua 

reação a esse evento. De acordo com o autor, o acontecimento pode ser 

entendido como uma circunstância imprevisível e, portanto, oriunda de uma 

situação ordinária, cotidiana e que irá provocar no ―animal humano‖ uma 

transformação, ou seja, uma nova maneira de ser.  Assim, somente com esse 

evento e a partir dele é que o ―animal humano‖ poderá ser elevado à categoria 

de sujeito.4 Ainda no que tange à questão do sujeito, Paul Ricouer, em O si-

mesmo como um outro, estabelece que não há um sujeito inteiro, o que pode 

ser identificado são as várias partes que formam o todo. Nesse sentido, esses 

fragmentos estão relacionados ao outro, ou seja, à alteridades temporais 

                                                        
3
 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito.  Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. p. 

110 
4
 BADIOU, Alain. O ser e o evento. Rio de Janeiro: Zahar/UFRJ, 1996. 
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relacionadas a momentos,5 ou seja, aos eventos e a reação/transformação do 

homem. 

É, portanto, nesse sentido, ou seja, na tentativa de definir o sujeito 

Riobaldo em relação ao outro, que procuro pensar os eventos ligados à 

reconstrução da personagem, situações que o narrador recorda e busca 

compreender. Uma vez que é através da recriação que a personagem faz de 

seu passado, no momento em que narra sua vida ao interlocutor, que Riobaldo 

atribui significado a determinados eventos de sua trajetória. Para tanto, ainda 

que o romance seja repleto de registros que possam ser analisados tendo 

como ponto de partida essa perspectiva,6 seleciono dois eventos que ocorrem 

em diferentes momentos na vida do narrador e que são importantes na trama 

da narrativa memorialística, pois permitem a Riobaldo, já no final da vida e no 

ponto inicial do romance, existir enquanto sujeito. 

A narrativa da conta da reconstrução do vivido realizada por Riobaldo e, 

nesse sentido, ele é senhor dos acontecimentos que seleciona e apresenta 

para o interlocutor. Desse modo, é ele quem atribui significado aos 

acontecimentos, na tentativa de compreender e compreender-se. Segundo 

Walnice Nogueira Galvão em As formas do falso, Riobaldo se impõe, no 

presente, enquanto narrador e personagem, a tarefa de transformar seu 

passado em texto. Esse exercício é necessário porque enquanto o passado era 

presente se fazendo, no caos do cotidiano, Riobaldo não teve tempo de refletir 

o suficiente – embora fosse um indagador – e compreender.7  

A distância do vivido é uma característica fundamental de um relato que 

se volta ao passado, na busca por refazer a trajetória de uma vida, como no 

caso da personagem do romance de Guimarães. Para que Riobaldo narre as 

próprias experiências, considerando que a história de uma vida é uma matéria 

inserida em um determinado espaço e tempo, é necessário que ele se coloque 

a uma certa distância daquilo que vai narrar. No ato de contar e estruturar sua 

vida, Riobaldo busca uma significação para aquilo que experienciou, assim, 

                                                        
5
 RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papyrus, 1991. 

6
 Como exemplo de passagens que poderiam ser aqui analisadas, caberia registrar: o 

julgamento de Zé Bebelo, o pacto com o diabo, entre outros. 
7
 GALVÃO, Walnice Nogueira. As formas do falso. Um estudo sobre a ambiguidade em Grande 

sertão: veredas. São Paulo: Perspectiva, 1986. p. 82 
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segundo Galvão, ele quer se compreender, adquirir confiança em seus próprios 

juízos e principalmente em seus juízos sobre si mesmo.8 

O viver, para Riobaldo, é caótico, confuso, desordenado e, nesse 

sentido, o narrador busca ordenar não a vida, mas o que dela restou na 

memória e, para isso a reflexão acerca do vivido se faz necessária. Sendo 

assim é na busca por essa compreensão que Riobaldo transforma suas 

vivências, retidas na memória, em narrativa.9 Segundo Galvão o romance é 

composto pela 

 

seleção de um monólogo que introduz, ao nível da narração, 
uma dupla perspectiva, que é a do narrador-personagem. Este 
se move entre dois pólos, narrando o vivido ou vivendo o 
narrado, conforme seja naquele passo predominantemente 
narrador ou personagem, sendo sempre ambos.10 

 

Desse modo, Grande sertão: veredas é construído, simultaneamente, através 

da narração dos fatos passados e da reflexão sobre essas vivências e, desta 

forma, Riobaldo, enquanto narrador-personagem que recorda o vivido, 

reconstrói para o leitor o sertão que o forjou e que, agora, é reinventado por 

ele. Nesse sentido, dois são os eventos que seleciono para analisar a 

construção do sujeito: o primeiro é o encontro com o menino, na beira do rio e 

que está ligado ao estabelecimento de Riobaldo enquanto homem e jagunço; e 

o segundo é a morte de Diadorim – juntamente com a descoberta (certeza) de 

que ela era, na verdade, mulher –, evento ao qual atribuo o surgimento do 

fazendeiro Riobaldo. 

Quando retorna ao passado, Riobaldo conta a primeira lembrança que 

tem registrada na memória e que diz respeito ao encontro com o Menino 

(Diadorim), nesse sentido, Davi Arrigucci Junior evidencia a importância dessa 

passagem  

 

  

                                                        
8
 Id., Ibid., p. 85 

9
 Id., Ibid., p. 89 

10
 Id., Ibid., p. 12 
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Riobaldo-Narrador constrói a tentativa de esclarecimento do 
sentido de sua vida, o relato de sua experiência individual 
singularizada a partir de um encontro único e enigmático com o 
Menino, que será Diadorim – marco de sua travessia pessoa e 
ponto de interrogação que lhe coloca questões que não pode 
responder.11 

 

Esclarecer suas vivências e desvendar a própria personalidade é uma 

das inquietudes do homem moderno, assim, Riobaldo, ao contar a sua história, 

segundo Georges Gusdorf, está reunindo os elementos dispersos de su vida 

personal, agrupando-os e organizando-os temporalmente transformando a 

historiarização de si mesmo em uma expresión coherente y total de todo su 

destino.12
 

Ao voltar-se para o passado, são poucas as recordações que Riobaldo 

elege e resgada referente aos seus primeiros anos. Da infância surge uma 

lembrança pouco significativa da relação com a mãe, no entanto, como bem 

ressalta Walnice Galvão, desses primeiros anos o que fica enraizado nele [...] é 

o encontro com o Menino, aos quatorze anos.13 É, nesse sentido, que esse 

encontro pode ser definido como um evento que obriga o menino Riobaldo a 

inventar uma nova maneira de ser e de agir.14 A consciência da importância 

desse momento do passado é registrada pelo narrador adulto, responsável por 

atribuir um significado crucial não só ao encontro com o menino, mas também 

com relação a travessia do rio. Ao narrar essa passagem para seu interlocutor, 

Riobaldo afirma que depois do encontro com o menino não sentia nada. Só 

uma transformação, pesável.15 É, também, do presente que o narrador 

questiona a si-mesmo e ao Senhor, na busca por compreender: Por que foi que 

                                                        
11

 ARRIGUCCI JR., Davi. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa. 
Novos estudos CEBRAP, São Paulo, nº 40, p. 7-29, Nov. 1994. p. 17 
12

 GUSDORF, Georges. Condiciones y límites de la autobiografía. Suplementos Anthropos, La 
Autobiografía y sus problemas teóricos, Barcelona, n. 29, p. 12, dez. 1991. 
13

 GALVÃO, Walnice Nogueira. As formas do falso. Um estudo sobre a ambiguidade em 
Grande sertão: veredas. São Paulo: Perspectiva, 1986. p. 77 
14

 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito.  Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. p. 
110 
15

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 
102 
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eu precisei de encontrar o Menino? ou ainda para que foi que eu tive de 

atravessar o rio, defronte com o Menino?16 

Para Davi Arrigucci Jr., o encontro com o menino é carregado de 

significado, além da simbologia que pode ser extraída e está relacionada à 

travessia mítica do rio, o episódio é decisivo e [um] dos mais belos do livro, a 

partir do qual a narração de ordena, tomando uma direção propriamente 

biográfica, para relatar o processo de uma formação.17 A importância desse 

encontro é atribuída pelo próprio Riobaldo, quando este reconta sua história e 

sinaliza que a partir daquele momento, deixou de ter medo, ou seja, criou 

coragem conforme o menino havia aconselhado.18 

Diante da importância desse evento na vida do narrador, é possível 

identificar nessa recordação mais antiga o surgimento do sujeito Riobaldo 

enquanto Homem e jagunço. Instância que irá se intensificar na medida em que 

outras recordações referentes ao passado são resgatadas, inclusive aquelas 

relacionadas ao reencontro com o Menino, agora transformado em homem, em 

jagunço de nome Reinaldo, mas que para Riobaldo será Diadorim. 

É, portanto, à figura de Diadorim que está relacionado o segundo evento 

que elegemos para estudo, qual seja: a recordação do momento em que 

Riobaldo narra a morte de Diadorim e a descoberta de que o jagunço era, na 

verdade, uma mulher. O narrador pede desculpas ao seu interlocutor, por não 

ter revelado antes o segredo que rondava a figura de Diadorim:   

 

como todo o tempo antes eu não contei ao senhor – e mercê 

peço: - mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo 

de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu 

também só soube... Que Diadorim era corpo de mulher, moça 

perfeita... Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa.19  

 

                                                        
16

 Id., Ibid. p. 102-103 
17

 ARRIGUCCI JR., Davi. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa. 
Novos estudos CEBRAP, São Paulo, nº 40, p. 7-29, Nov. 1994. p. 26 
18

 Cf. ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
p. 99 e 101 
19

 Id., Ibid., p. 560 
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O jogo existente durante toda a narrativa – entre passado e 

presente – é intensificado após o relato dessa passagem da vida do 

narrador. Isso porque a esse evento está ligado o fim da história do 

jagunço Riobaldo e é a partir dele que o narrador se transforma 

novamente. Desta mudança e da reação à morte da mulher amada, 

surge a figura do fazendeiro, que se opõe a do jagunço. Segundo 

Arrigucci Jr., a morte de Diadorim significa, para Riobaldo, a necessidade 

de reconciliação do homem sem certezas que luta contra o medo, 

reconciliação essa que o narrador busca ao revisitar o passado e narrar 

sua história para o Senhor.  

O sujeito, resultado e consequência desse evento – a perda 

definitiva de Diadorim –, passa a existir enquanto ausência, uma vez que 

sua existência está, agora, intimamente ligada à recordação que alimenta 

de Diadorim, ao amor não consolidado que nutria pela figura misteriosa 

que o acompanhou durante os anos de jagunçagem. 

O romance de Guimarães Rosa é uma narrativa que propõe uma 

série de questões para o leitor. Dentre as muitas perguntas passíveis de 

serem levantadas, diante do percurso traçado no decorrer deste ensaio, 

surge a seguinte: Quem é Riobaldo? Embora pareça uma formulação 

simples, muitas podem ser as respostas a essa indagação. No entanto, 

diante dos elementos elencados a partir, principalmente, da concepção 

de sujeito de Alain Badiou, me permito, assim como Riobaldo especular 

uma ideia – sem definir categoricamente: que Riobaldo é um homem que 

vive e necessita do passado, recriado através da memória, para suportar 

o presente, ou seja, a ausência.  

No passado o narrador encontra matéria que o forjou e as 

inquietações que lhe afligiram; no presente, diante da impossibilidade de 

existir sem a presença de Diadorim, Riobaldo é um homem incompleto, 

vive da memória do jagunço que foi e do sertão que o acolheu e o 

moldou. Nesse sentido, como ressalta Arrigucci Jr., o narrador, por meio 



478 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

de evocações do passado, conta a própria vida e recorda a figura de 

Diadorim, atitudes que se caracterizam como incontroláveis e 

necessárias para Riobaldo. Ao evocar os fatos que o marcaram, o sertão 

surge como espaço que presenciou seu amor por Diadorim e o passado 

como tempo no qual esse sentimento existiu, mas não se concretizou. 

Quando fala sobre sua vida e experiências passadas, Riobaldo 

organiza suas vivências em forma de narrativa e ilumina algumas 

transformações pelas quais passou. Desse modo, o narrador, enquanto 

personagem literária, é uma identidade que se constitui em função de 

suas ações durante a narrativa.20 Assim, se a vida é cheia de passagens 

emendadas,21 Riobaldo costura essas passagens e constrói um 

emaranhado de recordações que o definem enquanto sujeito. 
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História em O continente – a construção do encontro entre dois povos 

através de Ana Terra e Pedro Missioneiro 

 

Paula Fernanda Ludwig1 

 

 

I A obra 

Esse trabalho refere-se a uma análise literária realizada a partir de O 

Continente, volume I, do escritor Érico Veríssimo. Essa obra está vinculada a 

um dos grandes projetos da narrativa brasileira em torno de uma mesma saga, 

cujo desenrolar liga-se à formação histórica do povo gaúcho, através da 

passagem cíclica do tempo.  

O Continente é a primeira parte da trilogia O tempo e o vento. Somente 

esse livro abarca cento e cinquenta anos de história, iniciando-se com um 

episódio que se passa em 1745, nas Missões Jesuíticas, e terminando com o 

final do cerco ao Sobrado da família Cambará, em junho de 1895. A trama é 

dividida em sete capítulos, unidos pelo denominado ―O Sobrado‖, que aparece 

tanto no início como no fim da obra, reforçando seu caráter cíclico. Além disso, 

verifica-se também o aparecimento de passagens intermediárias em meio a 

narrativa central que funcionam como verdadeiros intermezzos,  rápidos 

quadros carregados de lirismo.  

Esse tipo de estrutura aponta para uma espécie de narrativa de 

episódios, geralmente interrompidos sem resolução, que acaba por ser adiada. 

Dessa forma, permite-se certa flexibilidade à história que pode abordar pontos 

diversos sem perder a harmonia do conjunto. Como já mencionado, a obra está 

intimamente ligada à formação histórica do Estado do Rio Grande do Sul. Um 

dos aspectos que marca essa formação é a mistura entre diferentes núcleos 

étnicos, cuja representação mais expressiva, dentro do livro, pode ser 
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social. E-mail: chucrutedoludwig@yahoo.com.br. 
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apontada no encontro entre dois personagens centrais na trama: Ana Terra e 

Pedro Missioneiro.  

Ana Terra é filha dos imigrantes paulistas Henriqueta e Maneco Terra. 

Sua família (os pais, ela e mais dois irmãos) sai de um lugar em que há certo 

grau de desenvolvimento social para se isolar numa zona rural, perdida em 

meio a coxilhas. Já Pedro Missioneiro, criado por jesuítas nas Missões, é filho 

de uma união miscigenada: uma índia e um português. Na narrativa, Pedro é 

encontrado ferido e desacordado por Ana, caído próximo à sanga onde ela lava 

roupa. Ele é socorrido pela família Terra e acaba por ficar naquele lugar, 

passando a fazer parte do cotidiano da moça, em quem desperta sensações 

inquietantes. Os dois acabam por se render à atração que nasce entre eles. A 

união termina com o assassinato de Missioneiro, porém desse encontro resulta 

também o nascimento de Pedro Terra, filho do forasteiro com Ana. O menino 

cresce, casa-se, tem filhos e assim vão se sucedendo as gerações da família 

Terra-Cambará, núcleo da obra. 

Com o conhecimento acerca do enredo da narrativa já é possível notar o 

aspecto que se pretende enfocar nesse trabalho: o encontro de dois povos 

diferentes, representado pela união das personagens Ana Terra e Pedro 

Missioneiro, ponto de partida para a saga de uma família, através da sucessão 

de várias gerações que perpassam anos e anos da história do Rio Grande do 

Sul.  Certamente esse aspecto está no desenvolvimento da fábula no romance, 

contudo, está também na própria estrutura textual. Para a percepção de como 

esse encontro entre povos diversos é construído no texto, no material 

linguístico, recorre-se à análise literária das partes dois e três do capítulo ―Ana 

Terra‖, em que se passa o primeiro contato entre Pedro e Ana, inicialmente, e 

depois entre Pedro e a família de Ana. 

 

II A análise 

 O traço que se pretende destacar nessa análise é o encontro entre dois 

povos diferentes, portanto, interessa, principalmente, na estrutura textual os 

recursos utilizados para marcar a diferença. Vejamos como isso é construído 

no texto: a parte dois do capítulo ―Ana Terra‖ inicia justamente apontando para 

a constatação da presença de um OUTRO, como pode ser observado no 

trecho: ―De súbito ali ao pé do poço Ana Terra teve a impressão de que não 
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estava só (...) Ela não via ninguém, mas sentia uma presença estranha... Podia 

ser um bicho, mas podia ser também uma pessoa. E se fôsse um índio?‖ 

(Veríssimo, 1972: 77). 

Nota-se a gradação que vai sendo construída – ―um bicho‖, ―uma 

pessoa‖ – para culminar em ―E se fosse um índio?‖. Esse recurso reitera a 

alteridade do índio diante da personagem Ana Terra e, seguindo a narrativa, é 

possível verificar a acentuação da caracterização de Pedro Missioneiro como 

índio, principalmente em observações feitas pelos familiares de Ana, como em 

―Tem jeito de índio‖ (p. 81) e ―Onde será que o índio roubou isso?‖ (idem).  

Quando Ana avista Pedro, ele está fisicamente distante dela – ―Quando 

caiu em si estava olhando para um homem estendido junto da sanga, a umas 

cinco braças de onde se encontrava‖ (p. 77) e os primeiros movimentos que ela 

faz em relação a ele são para distanciar-se – ―Ana Terra recuou um passo, dois 

três... (...) De repente fez uma rápida meia volta, largou a pedra e precipitou-se 

a correr na direção da casa‖ (idem). Percebe-se que a distância marca dois 

pólos: de um lado a moça que corre para sua casa, sua família, de outro um 

desconhecido, nem o seu rosto está visível - ―... sua face se achava quase 

completamente escondida atrás duma macega‖ (ibdem), um homem só, 

perdido.  

O encontro de Ana com seus familiares é motivo para uma série de 

descrições que marcam ainda mais a diferença entre o núcleo de convívio da 

moça e o forasteiro desconhecido. Inicialmente, com a percepção da própria 

Ana acerca do pai e dos irmãos:  

Ali estava o pai, com os grossos bigodes grisalhados, o 
corpo pesado e retaco, o ar reconcentrado; Antônio, alto e 
ossudo, os cabelos pretos e duros, e Horácio, com seu 
rosto de menino, o buço ralo e os olho enviesados. Em 
todas aquelas caras havia um retesamento de músculos, 
já uma rigidez agressiva (p. 78).  
 

Mais adiante, o foco concentra-se em D. Henriqueta que, com suas reflexões 

acerca do passado e de sua família, acentua aspectos como a origem paulista 

dos Terra – ―Tinha saudade de Sorocaba, de sua casa, de seu povo‖ (idem).  

 Após o enfoque nos Terra, a próxima parte do capítulo vai apresentar 

inúmeras descrições de Pedro, delineando-se, dessa forma, diferenças 

marcantes entre o forasteiro e a família que o encontrou. Assim como antes 
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havia reparado no pai e nos irmãos, é do ponto de vista de Ana que se faz uma 

descrição do rosto de Pedro:  

Tinha êle uma cara moça e trigueira, de maçãs muito 
salientes. Era uma face lisa, sem um único fio de barba, e 
dum bonito que chamava a atenção por não ser comum, 
que chocava por ser tão diferente das caras de homem 
que se viam naquelas redondezas. A tez do desconhecido 
era quase tão acobreada como a dos índios, mas suas 
feições não diferiam muito das de Antônio e Horácio. Os 
cabelos, lisos e negros, desciam-lhe quase até os ombros 
e o que impedia que êle parecesse efeminado era a 
violenta masculinidade de seus traços (p. 80). 
 

 

Percebe-se que a diferença já desponta em – ―chamava a atenção por 

não ser comum, que chocava por ser tão diferente das caras de homem que se 

viam naquela redondeza‖. A palavra ―diferente‖ está inclusive acentuada por 

hipérbole – ―chocava por ser tão diferente‖ (grifos meus). Contudo, a maior 

diferença se constrói em relação aos homens que fazem parte do dia-a-dia de 

Ana, especialmente quando são confrontadas as descrições feitas a partir do 

ponto de vista dessa personagem.  

Quando Ana Terra descreve os homens de seu núcleo familiar, 

ressaltam-se aspectos como a quantidade de pelos, ―grossos bigodes‖, ―buço‖, 

a dureza, ―corpo pesado e retaco‖, ―alto e ossudo‖, ―retesamento de músculos‖, 

e a agressividade, ―rigidez agressiva‖. Nota-se que, desde o início da parte 

dois, a ideia de perigo é vinculada à figura de Pedro através do foco narrativo 

que acompanha as personagens da família Terra. Contudo, é a própria Ana 

quem constata a agressividade em seus familiares, enquanto a noção de 

perigo é só uma ideia que paira sobre o desconhecido desacordado.  

No momento em que o foco de Ana recai sobre Pedro, estabelecem-se 

as diferenças: sua face é ―lisa, sem um único fio de barba‖, os cabelos ―lisos e 

negros‖, não ―pretos e duros‖ como os do irmão. Evidencia-se de imediato à 

beleza do desconhecido e sua suavidade, contrastando com a rudicidade dos 

traços de Maneco e seus filhos. Essas oposições vão ser desenvolvidas ao 

longo das partes seguintes e estão associadas ao próprio ambiente de origem 

de cada personagem – os Terra estão fixados num lugar hostil, que acaba por 

embrutecer quem ali vive. Pedro veio das Missões, ele é educado pelos 
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jesuítas, sabe ler, tocar instrumentos musicais, contar histórias, é habilidoso... 

está mais voltado para a sensibilidade humana.  

 

III Nascimento de uma geração – origem híbrida 

 A partir da análise exposta acima, é possível perceber como, na própria 

estrutura textual, constitui-se a diferença no encontro de Ana Terra e sua 

família com Pedro Missioneiro. Percebe-se que a alteridade é o aspecto que se 

destaca nesse primeiro contato, traço que acaba marcando a união proibida de 

Ana e Pedro. Dessa união vão se suceder as gerações de uma família cuja 

origem, marcada pela diferença desde o início, destaca-se como híbrida.  

 A origem híbrida de uma família que, com suas histórias, vai atravessar 

marcos da história sul rio-grandense, é um fator que enriquece a obra de 

Veríssimo, outorgando um caráter mítico já estabelecido no encontro de Ana e 

Pedro. Essa característica permeia o próprio nome das personagens. No caso 

da moça, além do sobrenome Terra, que por si só já é bastante sugestivo, 

temos a denominação ―Ana‖. É um nome que significa ―cheia de graça‖, mas 

também é o nome de uma personagem bíblica (vale lembrar que o epílogo na 

abertura do livro é do Eclesiastes). Na Bíblia, Ana é uma mulher estéril que, 

pelo poder da fé e persistência, acaba sendo abençoada com um filho. Essa 

situação é muito semelhante com a da personagem de O Continente – o lugar 

onde encontramos Ana Terra, no início do capítulo que leva seu nome, é 

igualmente um local infértil para seus sonhos e esperanças, chegando ao ápice 

na passagem em que sua família é atacada pelos castelhanos. Contudo, é 

justamente pela fé e persistência que a personagem se ergue novamente, para 

começar uma nova vida em Santa Fé – espaço onde se passam a maioria dos 

acontecimentos das gerações futuras de sua árvore genealógica. Quanto a 

Pedro, encontramos aí o próprio nome do continente – Continente de São 

Pedro. Dessa forma, percebe-se a riqueza de um texto em que se tece fábula e 

aspectos histórico-sociais na própria estrutura linguística.   
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Aspectos históricos e políticos de “A estória de Lélio e Lina”,  
de João Guimarães Rosa 

 
Rodrigo do Prado Bittencourt1  

Universidade de Campinas — UNICAMP 
 

Analisando A estória de Lélio e Lina, de Guimarães Rosa (1956), vemos 

um jovem vaqueiro – Lélio – amparado por uma idosa – Lina – em suas 

incertezas frente a um mundo rural Tradicional que começa a se modificar pelo 

contato com a Modernidade. Em meio a essas crescentes transformações, 

Lélio se vê confuso e desamparado; ele que, sem família e sem lar, acaba por 

chegar ao Pinhém, após uma viagem sem rumo certo.  Trazendo suas ilusões 

amorosas, ele se deparará com companheiros não muito diferentes de si, sem 

encontrar alívio para sua insegurança. Será Lina quem o auxiliará a se 

descobrir como capaz de ser sujeito de sua própria vida e o admoestará a 

vencer a repressão dos valores sociais para escolher seu destino.  O ciúme do 

próprio filho de Lina é uma das forças repressivas a serem vencidas, 

juntamente com condenações morais que expressam relações de poder e 

dominação em meio ao ambiente local. 

Situado num momento em que o Brasil passava por sérias 

transformações e por uma forte crise de autoridade (a conturbada República 

Velha), esse enredo nos permite pensar a relação entre aquilo que Rosa 

costumava chamar de ―Metafísica‖ e a História. Aquela se manifesta nos 

acontecimentos temporais e as duas ordens não se excluem, mas se supõem. 

Rosa não tratou apenas de questões ―elevadas‖, mas sim da vida de seres 

humanos e é impossível examinar isso sem evocar a Política e a História. Lina 

ajuda Lélio a ver a integração dessas realidades. 

Starling (1998) chamou a atenção para os aspectos políticos dos textos 

de Rosa. Seu livro sobre Grande Sertão: Veredas abre uma nova perspectiva 

de pesquisa para toda a obra rosiana, mostrando que existe uma discussão 

sobre que país somos e o que queremos ser em meio aos questionamentos 

metafísicos dos sertanejos. 

                                                        
1
 Mestrando. 
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Roncari (2004) afirma que os livros de Rosa dizem muito sobre o Brasil 

da República Velha, momento de transição entre dois governos ditatoriais e 

paternalistas: Dom Pedro II e Vargas. Passagem, insegura e recalcitrante, para 

a Modernidade; transição em que as sensações de desamparo, desorientação 

e desespero preponderam. Esse crítico associa Rosa aos estudiosos que 

tentaram entender o Brasil e sua história, como Oliveira Vianna, Sérgio 

Buarque de Hollanda, Gilberto Freyre, Mário de Andrade, entre outros. É 

preciso, portanto, ter cuidado para estudarmos o ―espiritualismo‖ que o autor 

quis produzir sem dissociarmos a obra do contexto em que o enredo se 

desenrola. O estudo de um desses dois esteios da obra rosiana (o 

espiritualismo e o contexto social mostrado na trama) não exclui o outro, mas 

apenas o complementa, corrige e valoriza. Ambos não estão presentes por 

acaso nos livros de Rosa, mas fazem parte de nossa tradição literária, como 

afirma Walnice Galvão (2000); o que veremos mais detalhadamente um pouco 

mais a frente. 

Por "espiritualismo", entendo uma das vertentes de nossa literatura do 

século XX. Foi com esse termo que Alceu Amoroso Lima denominou os 

romances voltados para a intimidade, o espírito e a psiquê, como nos conta 

Galvão (2000). Essa característica intimista esteve presente até em obras de 

autores marcadamente regionalistas, como José Lins do Rego e Graciliano 

Ramos. 

A atitude de Rosa diante de seus textos, sempre valorizando o que havia 

de, segundo ele, ―metafísico‖ ali, levou muitos críticos a focarem apenas os 

aspectos esotéricos e místicos da obra, deixando de lado suas conotações 

políticas. Todavia, Rosa, em sua entrevista a Lorenz, deixou claro o que 

considera ―arte‖. Para ele, toda verdadeira obra de arte é engajada, uma vez 

que fala do Homem e é impossível falar dele sem tomar partido de alguma 

posição político-filosófica. Rosa toma partido de sua visão de Homem, que 

envolve uma discussão sobre Linguagem e Metafísica, e busca propagá-la, 

enunciá-la a todos. Ela engloba, necessariamente, para ser arte verdadeira, 

segundo o próprio autor, todos os aspectos que perpassam o Homem e, assim, 

não pode deixar de ser política. O autor, de forma alguma exclui a política de 

sua obra, apenas se recusa a colocá-la a serviço de uma bandeira partidário-

ideológica ou de qualquer politicagem baixa. Ele quer falar do Homem de modo 
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amplo e complexo, pois é assim que o vê, e por isso sua linguagem é tão 

hermética, truncada e carregada de simbolismo.  

Assim, sua obra colhe elementos da temática regionalista e das 

inovações linguísticas modernistas e os mistura ao espiritualismo. Pelo menos, 

é o que podemos inferir da análise de Galvão (2000). Ela nos diz que o 

panorama literário brasileiro da época em que Rosa publicou seu primeiro livro, 

Sagarana em 1946, se dividia em duas vertentes: o regionalismo e a opção 

espiritualista e que ele conseguiu uni-las em sua obra, seguindo assim uma 

tradição antiga (a do Naturalismo) de uma forma nova, com o agregar de outros 

elementos. Walnice vê ―o naturalismo como principal programa estético-literário 

entre nós‖, associando a obra rosiana à história de nossa literatura, sem, 

entretanto, reduzi-la à reprodução do que já foi feito. Se o Regionalismo está 

presente em Rosa, percebe-se também a presença de certo espiritualismo: a 

profundidade psicológica de suas personagens, as questões existenciais, a 

interiorização dos sabores e experiências do dia-dia... 

Todavia se podemos comparar a obra de Rosa com outras anteriores, é 

preciso lembrar que ela é única e revolucionária em muitos aspectos. Se sua 

linguagem é hermética, como a de Os Sertões, ainda que por motivo diferente 

e de modo completamente distinto, sua temática e narrativa se aproximam 

mais das obras de Graciliano Ramos e José Lins do Rego, no que se refere à 

visão de decadência do cenário político e social do sertão e ao ponto de vista 

do sertanejo como narrador. E, se afasta sua perspectiva da visão idealizada, 

romântica e até determinista de O Sertanejo, de José de Alencar, a obra 

rosiana, entretanto, se aproxima, em alguns pontos, às referências simbólicas à 

cultura e ao folclore brasileiros feitas por Mário de Andrade em Macunaíma. 

Isso para citar apenas alguns exemplos, pois a obra em questão é rica em 

intertextualidade e referências literárias, podendo nos remeter aos mais 

diversos textos da literatura mundial.  

Intertextualidade que nos leva ao estudo da Filosofia. Roncari (2004) vai 

ressaltar a influência de Aristóteles, e sua doutrina do domínio da razão sobre o 

corpo, nas obras de Rosa. As epígrafes escolhidas pelo autor mostram a 

influência do Neoplatonismo e a Metafísica que o autor tanto ressaltou em sua 

entrevista a Lorenz (1983) também nos lembra Platão. Quando o vemos falar 

de Homem, podemos associar seu modo de pensar também ao Iluminismo e 
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sua busca pela natureza humana, por aquilo que é universalmente válido, 

embora sua obra também carregue o teor romântico do olhar sobre o peculiar, 

perquirindo sobre a matriz local e sua identidade específica (Riobaldo está o 

tempo todo tentando definir o que é o Sertão). 

Se o regional, nas obras do autor, é espaço de manifestação 

espiritualista do Homem e da Linguagem, preocupações fundamentais de 

Rosa, a desarticulação desse cenário pela crise de autoridade da República 

Velha causa tal situação que o sertanejo passa a questionar os valores 

vigentes e a se sentir perdido. É de se esperar que tal crise prejudique, e muito, 

o indivíduo, deixando-o com a desorientação e o desamparo da orfandade. É 

assim que percebemos Lélio em ―A estória de Lélio e Lina‖: órfão de pai, que 

vivo se foi para longe, deixando-o sozinho com a mãe, ele se vê desorientado 

no mundo, a vagar para o norte; em busca do local em que seu pai se fixara 

após abandoná-lo. Em busca da origem, de uma certeza. 

Lages (2002) ressalta a filiação da obra de Rosa à tradição cultural da 

melancolia brasileira. Com o uso do arcabouço teórico da psicanálise e da 

leitura atenta dos textos do autor, a estudiosa aponta o tema da ―saudade‖ 

como um possível ponto de análise da obra, por recorrente e elucidativo das 

ações de suas personagens. Para ela, este tema perpassa algumas das obras 

de Rosa e influencia a visão de mundo dos protagonistas, inserindo em seus 

relatos, quando eles se fazem narradores, uma subjetividade voltada para a 

perda que pode aparecer até em forma de autocrítica e culpabilidade por se ter 

perdido o que havia de precioso. Em alguns casos é justamente essa saudade 

de algo ou alguém que se perdeu que motiva a narrativa, o que faz do texto a 

manifestação de um desejo de continuidade, de não mudança, de uma 

estabilidade que pare o tempo e a História: ―O tempo afinal alimenta a 

memória, conferindo a ela o movimento que articula, gravando ou apagando, 

as lembranças do sujeito, cujo desejo supremo é a anulação do movimento, do 

tempo que passa para fixar-se num momento que lhe forneça prazer e 

segurança.‖ (LAGES, 2002:91).   

Talvez seja nessa chave que podemos entender a busca de Lélio pelo 

local em que seu pai fora morar quando abandonou a Lélio e sua mãe. 

Interrogado se o que queria era gozar a fama de seu pai, que ficara conhecido 

como grande vaqueiro naquela região, ele responde: ―Também nhor não. Só 
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saudade de destino.‖ (NUNP:178)2 Talvez a saudade também nos ajude a 

explicar a fixação de Lélio pela Mocinha de Paracatu, que lhe serve de 

referência libidinal e se faz objeto de idealização. O jovem vaqueiro faz desse 

amor impossível sua ―cadeia afetiva‖, que o protege de qualquer envolvimento 

amoroso no presente: por não esquecer a Mocinha de Paracatu, ele bloqueia 

todas as possibilidades de se relacionar com alguma moça do Pinhém, ficando 

livre das desilusões que poderia sofrer por ao se aproximar delas. Assim, a 

saudade se apresenta como desejo de volta a um tempo que se foi e de 

imobilização da História, anulação do evento, para se usufruir dessa riqueza 

perdida. Atitude que impossibilita uma realização do presente, que o nega e 

boicota o futuro. Lélio se afasta, assim, de seu papel de sujeito ativo de sua 

própria vida, aumentando ainda mais sua solidão de homem solteiro, sem pais, 

irmãos ou amigos, ficando refém de um passado sobre o qual não pode operar, 

estando sujeitado a encará-lo, inerte. 

Rowland (2008), por outro lado, aponta para a temporalidade em Grande 

Sertão: Veredas, mostrando que nem sempre a saudade opera em prol da 

idealização e do desejo de parar o tempo e matar a História. Às vezes ela 

opera também no sentido de alimentar um desejo de corrigir a História. Assim, 

Riobaldo se questiona sobre o que teria sido de sua vida se tivesse recebido 

antes a carta que Nhorinhá lhe enviou. Ele percebe que essa carta poderia ter 

lhe feito desistir da guerra jagunça para ficar com a prostituta, evitando a morte 

de Diadorim.  

Desse modo, o atraso da missiva faz dela uma possibilidade que se 

perdeu, sem ter se quer sido conhecida. Possibilidade que só se revela na 

temporalidade do impossível, quando ela já é inviável. Assim também Lina 

percebe Lélio como uma possibilidade perdida pelos desmandos do tempo: 

―Agora que você vem vindo e eu já vou-m‘bora. A gente contraverte. Direito e 

avesso... Ou fui eu que nasci demais cedo ou você nasceu tarde demais. Deus 

pune só por meio do pesadelo. Quem sabe foi mesmo por um castigo?‖ 

(NUNP:238) Se essa distância que o tempo impôs mudou o destino, anulando 

possibilidades, pode até ser castigo de Deus.  

                                                        
2
 As citações de ―A Estória de Lélio e Lina‖ são tomadas da 2ª impressão da 9ª edição de 

ROSA, J. G. No Urubuquaquá, no Pinhém. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. Elas serão 
feitas com a sigla NUNP, referente ao nome do livro, e o número da página de onde foi extraído 
o trecho. 
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Lina mais de uma vez se refere a Lélio como um amante, insistindo 

nessa saudade do que não foi, mostrando um descompasso no tempo e nos 

desejos, uma vez que Lélio não manifesta os mesmo interesses. Até o 

papagaio Bom-Pensamento denuncia a direção tomada pela afetividade de 

Lina: ao acordar devido a Lélio, que chamava Lina, já tarde da noite, para 

desabafar e buscar conselhos e afeto, o animal diz: ―Rosalina! Olha o 

amor!...Olha o amor... Olha o amor...Rosalina!...‖ (NUNP:295) Lélio todavia se 

faz surdo a esses apelos, buscando as moças do Pinhém e ainda idealizando a 

Mocinha de Paracatu. 

Nunes (1969) associa essa idealização da amada distante com a 

cultivada pelos cavaleiros medievais. Riobaldo idealiza Otacília e Lélio a 

Mocinha de Paracatu (NUNES, 1969:147). Assim a saudade confere certo tom 

heroico e romântico às narrativas, sem no entanto, se limitar a isso, abrindo 

espaço para uma autocrítica que permite relativizar não apenas essa, mas 

todas as perspectivas adotadas pelas personagens. Essas são sempre 

provisórias, visões que não contém em si a verdade plena, mas apenas parte 

dela. Basta pensar nas inúmeras vezes em que Riobaldo se questiona e quase 

desmente o que havia acabado de falar. Assim, quando está sob o comando de 

Hermógenes, antes de participar de sua primeira batalha, ele diz que não 

aceitaria comida dada por este e que não queria estar perto dele. Depois que a 

batalha começa, porém, aceita a comida que Hermógenes lhe dá e diz a seu 

interlocutor que tinha até gostado de estar perto do Pactário traidor, naquele 

momento. Também Lélio faz essa autocrítica, questionando-se quanto a seu 

amor a Jiní ou quanto a sua ida à casa de Tomázia e Conceição, vivendo um 

remorso moralista que o estagna e oprime, na perpetuação de uma ordem que 

não permite liberdade e individualidade. 

Ainda Nunes (1969) ressaltará a diferença entre os diferentes tipos de 

amor presente em Rosa e aponta para uma evolução do amor carnal em 

direção ao espiritual, sem que o último negasse o primeiro, mas completando-o 

e tornando-o mais perfeito. O amor carnal já contém em si, para o crítico, 

sementes, potencialidades, do amor espiritual, sendo um prenúncio deste. 

Essa transformação de um elemento em outro que o amplia e completa é 

comparada por Nunes à Alquimia. Assim, Lélio passa do amor carnal por Jiní 

para o espiritual por Lina, passando por flertes não consumados, com Manuela 
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e Mariinha (NUNES, 1969:167-171). Essa espiritualização do cotidiano é 

acentuada, em Rosa, pela linguagem hermética e polissêmica, muito 

trabalhada e rica. Nesse sentido, Haroldo de Campos (1970) ressalta a riqueza 

do trabalho que Rosa opera com a linguagem. Para o crítico, Rosa está mais 

próximo da revolução operada na Literatura por Joyce que o ―Nouveau Roman‖ 

francês (Robbe-Grillet e Butor inclusive), que os americanos Thomas Woffe e 

John dos Passos e os alemães Herman Broch e Alfred Döblin. 

A linguagem engendra essa ligação entre a realidade visível e o 

espiritual, mas ela não se dá sob o domínio de uma Providência que tudo rege. 

Analisando os livros publicados por Rosa até 1962, Nunes (1969:173-180) vê 

que o Destino ou Providência nos textos rosianos são fruto não de uma 

divindade superior, mas da própria dinâmica da História. ―O Destino, resultante 

de ações diversas que se conjugam, não tem a eficácia de uma força exterior e 

independente.‖ Assim, voltando a Lages (2002), a saudade que idealiza o 

passado e a ele se prende, querendo impedir o irromper do evento e matar a 

História, tem, pois, como finalidade última, destruir o destino. 

Esse desejo de impedir que o destino se realize se mostra de forma 

clara em Grande Sertão: Veredas. Riobaldo narra guiado pela perplexidade da 

perda de seu grande amor, Diadorim, e de sua culpabilidade em diversos 

assuntos, notadamente na morte dela, no pacto e nos crimes de jagunço. 

Galvão (1986:100) disse a respeito: ―É assim que ao narrar o encontro com o 

Menino-Moço, logo comenta: ‗Mas quando foi que minha culpa começou?‘ 

(Grande Sertão: Veredas:134). Subjacente ao longo de todo o romance, está o 

sentimento que perturba Riobaldo, o de ter sido o instrumento da morte de 

Diadorim.‖ Essa culpabilidade se agrava por, na reta final da luta contras os 

―judas‖, Diadorim ter desistido da vingança, se decidindo a continuar na luta 

apenas por causa de Riobaldo. Ele é que decide enfrentar os inimigos e 

Diadorim apenas o acompanha. 

Em Lélio essa vontade de boicotar o destino é mais sutil: ele quer se 

refugiar da História, e, por conseguinte, da mudança, na idealização da 

Mocinha de Paracatu para impedir que o destino o force a sair de si, a se abrir, 

a se relacionar profundamente com outras pessoas. Lélio é um introvertido que 

não quer se abrir ao outro. Seu mundo se limita a si e se relacionar, descobrir o 

outro e deixa-lo o descobrir, é algo que o assusta. Por isso, é um solitário que 
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vagueia de lugar para lugar, como se precisasse se proteger de seus próprios 

sentimentos, como se precisasse evitar amar e ser amado, querendo, pois, não 

dar tempo para que as relações se consolidassem. É por isso, também, que ele 

busca relacionamentos impossíveis, com pessoas que não podem a ele se 

ligar: seja a Mocinha de Paracatu, de outro estrato social e distante 

geograficamente e no tempo, seja a Jiní ou a mulher com quem se envolvera 

na Tromba-d‘Anta (NUNP:185), ambas casadas. 

Esse boicote do futuro, do destino, em prol de um passado idealizado se 

revela uma tentativa de fugir à desintegração e às desilusões do presente. 

Riobaldo faz o pacto, mas não sabe se ele é que comanda o diabo ou se é 

contrário que acontece. Lélio vai para o Pinhém na tentativa de uma vida nova, 

mas percebe que não conseguiu deixar para trás seus problemas e 

inseguranças. O resgate de um elemento do passado que passa a ser visto 

como uma alternativa ao presente permite uma fuga do presente que ainda não 

se sabe como enfrenar.  

No caso de Riobaldo, a alternativa idealizada se realiza: ele casa com 

Otacília, que tanto recordara em suas andanças jagunças; no caso de Lélio, 

não. Ele nunca mais verá a moça de Paracatu. De qualquer jeito, ambos usam 

dessas fantasias para se alienar do presente em desintegração. Analogia de 

um mundo rural tradicional também em desintegração, com a chegada da 

Modernidade. Desintegração que se mostra de várias formas. Seja na figura do 

novo dono da fazenda do Pinhém e seu capataz, no vaqueiro louco que precisa 

ser internado na cidade, ou na mudança de Seo Senclér, em A estória de Lélio 

e Lina. Seja nos soldados do governo que atacam os jagunços, na exploração 

do pobre pelo capitalista, como a feita por sêo Habão, ou na constatação da 

existência de um modernização que não dá espaço aos inúmeros catrumanos3, 

em Grande Sertão: Veredas. 

Diante dessa desintegração, o que fazer? Riobaldo, perplexo, procurará 

o pacto; Lélio procurará auxílio em Lina. Se o primeiro, busca nas forças 

místicas do Sertão um meio de tomar as rédeas da História, o segundo busca 

na tradicional sabedoria sertaneja de Lina um meio de se amparar e se 

                                                        
3
 ―E de repente aqueles homens podiam ser montão, montoeira, aos milhares mís e centos 

milhentos, vinham se desentocando e formando, do brenhal, enchiam os caminhos todos, 
tomavam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de serem bons, com regra e 
conformidade, mesmo que quisessem ser? (GSV. p. 406-407).‖ 
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fortalecer. O primeiro quer ser sujeito de sua vida e agir poderosamente na vida 

social do Sertão, todavia não sabe nem se governa a si mesmo; o segundo 

também quer ser sujeito de sua própria vida, embora sem pretensões quanto a 

mudar o Sertão, e naquela que lhe aconselha e orienta encontra muitas vezes 

um domínio a que obedece, como uma criança frente a um adulto. 

Lina é um elemento chave para Lélio se sentir mais seguro e descobrir a 

coletividade, saindo de seu ostracismo. Ela fornece a oportunidade de que ele 

se refugie não em si mesmo, numa frágil negação do mundo a seu redor, mas 

aprenda a força da vida em comunidade, da solidariedade com o outro, sem 

medo de se relacionar. Num Brasil, de senhores tradicionalmente isolados 

entre si e afastados da Coroa, como aponta Oliveira Vianna (1987) a respeito 

de nossa situação colonial, Lélio aprendeu a se isolar e de todos desconfiar. 

Sem pai ou mãe, ele se vê sozinho e pensa que só pode contar consigo.  

Lina, também isolada, não por vontade própria, mas pelas 

circunstâncias, viúva e brigada com a nora, o ensinará que dois fracos se 

tornam fortes quando se unem. É a apoteose de sertanejos que se unem diante 

da ameaça de desintegração de suas vidas e realidade social. Quando Lélio e 

Lina se mudam do Pinhém, não vão para a cidade, mas para um lugar onde 

encontrarão um sertão ainda mais ―puro‖, longe do Pinhém agora dominado por 

estranhos vindos de fora. Com efeito, diz Lina: ―Buriti e boi! Isto sempre vamos 

ter, no caminho , e lá, no Peixe-Manso‖ (NUNP:311). Buriti e boi: sem dúvida 

os traços mais marcantes da paisagem sertaneja dos livros de Rosa. 

Assim, a solução de Lélio para a desintegração é se unir a outros 

sertanejos e se embrenhar ainda mais no Sertão. O que não significa que o 

Peixe-Manso esteja mais próximo do centro geográfico do Sertão, mais 

distante das cidades. O ―Sertão‖ é mais uma realidade social e imagética que 

um lugar geográfico. Na medida em que o Pinhém está se modernizando com 

a chegada de gente de fora, voltados para o capital, como indica Roncari 

(2004), o Peixe-Manso se mostra mais próximo de um verdadeiro Sertão que 

ele. É nesse Sertão que se começará uma nova vida, tentando vencer os 

obstáculos de uma sociedade que parece perdida, sem rumo, como Lélio 

estava antes de conhecer Lina. É na tradição viva (que possibilita o refletir 

sobre os valores, costumes e regras comumente aceitos), simbolizada na 
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sabedoria sertaneja de Lina, e não na idealização de um passado já morto que 

Lélio buscará seu norte, seu rumo. 

A desorientação de Lélio é tanto a do Homem, perdido em meio à falta 

de sentido da vida, quanto à da História, na crise de um modo de vida frente a 

outro que surge. Lina oferece auxílio para enfrentá-la ao ensinar Lélio a ser 

sujeito de sua vida, refletindo sempre, não aceitando os valores, regras e 

costumes sociais sem antes ver se eles são ou não interessantes para o tipo 

de vida que queremos construir. Vemos isso bem na conversa entre eles a 

respeito das conduta sexuais de Manuela e Maria Júlia. Lina mostra a Lélio que 

as regras morais têm de estar a serviço da felicidade do homem, se queremos 

construir uma sociedade em que as pessoas sejam felizes e possam ser 

respeitadas enquanto seres humanos, sem nenhum tipo de sujeição ao 

sexismo, ao moralismo ou a qualquer outro preconceito. 

Não apenas diziam que Maria Júlia traía seu marido, bem como batia 

nele. Lina, porém, afirma que ele não poderia ter uma esposa melhor, que o 

fizesse mais feliz. Essa sujeição dos valores e regras tradicionais – no caso, a 

fidelidade conjugal – a seus efeitos práticos mostra a Lélio que os homens é 

que criam seu modo de vida e que, por isso, podem mudá-lo. Se a tradição 

ampara e garante um sentido para a vida social, como mostra Durkheim 

(1989), ela não pode ser erigida como um valor em si mesma, acima de todo 

questionamento.  

Para Marx, é o homem quem constrói seu modo de vida, arbitrariamente, 

e cabe a ele decidir se deve ou não mantê-lo como está. A classe dominante 

dentro do sistema social gerado por esse modo de vida, porém, lutará para que 

ele não seja mudado, para que ela não perca seus privilégios. Se os 

explorados, porém, se questionarem, verão que essa classe não tem o direito 

de determinar como todos os outros devem viver e que cabe a cada se unir aos 

outros para lutar por um mundo mais justo, onde haja mais liberdade e 

felicidade. Semelhante ao raciocínio marxista é a postura de Lina e com ela 

Lélio partirá do Pinhém, para uma vida nova. Ele ainda é um migrante, sem 

lugar no mundo, à procura de sua felicidade e bem-estar, mas não está mais 

sozinho e desamparado, se uniu a outra pessoa que busca o mesmo e, juntos, 

vão tentar superar a fragilidade da crise trazida ao Sertão pela Modernidade. 

Não se trata de aceitá-la ou negá-la, mas de aproveitar o que ela traz de bom e 
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a isso unir os elementos bons da tradição, na construção daquilo que 

realmente interessa: uma vida melhor.  

A conduta de Lina se pauta por aquilo que Weber chamou de ―ética da 

responsabilidade‖ e se opõe ao que Lélio vinha vivendo: ―a ética da convicção‖. 

Em outras palavras, Lina não se pauta apenas em seu julgamento do que é 

certo ou errado e no que a tradição ser bom ou mau, mas pensa nas 

consequências de seus atos e se essas consequências vão contribuir ou não 

para o fim buscado. Ou seja, sua ação se liga a outro conceito weberiano, que 

é o da ―ação racional com relação a fins‖, um agir que busca atingir 

racionalmente tal fim, não se limitando quanto aos meios usados, mas sim pelo 

produto gerado por eles. 

Lélio se pauta nos valores tradicionais para julgar os comportamentos de 

Maria Júlia e Manuela; exige da primeira a fidelidade matrimonial e da segunda 

virgindade antes do casamento. Ele se baseia, pois, na ―ética da convicção‖, na 

medida em que está convicto de seus valores e se baseia neles para ordenar 

suas ações e concepções de mundo, indiferente às consequências disso. É 

Lina quem lhe mostrará que uma ruptura de Soussouza com Maria Júlia por 

causa da infidelidade desta apenas prejudicaria a ambos, uma vez que ela era 

uma excelente esposa para ele, apesar de suas fraquezas. Também mostra 

que Canuto não deveria se afastar de Manuela por ela não ser mais virgem, 

pois isso não impedia que ela fosse uma excelente pessoa e uma boa esposa, 

no futuro. Lélio age segundo aquilo que Weber chamou de ―ação tradicional‖, 

buscando seguir os preceitos de uma tradição social-religiosa ainda forte no 

Sertão, sem pensar nas consequências disso. 

Assim, Lina conduz Lélio a um modo de viver mais próximo daquilo que 

Weber chamou de ―desencantamento do mundo‖, ou seja, um viver mais 

racional, longe das crenças e valores religiosos e num crescente ordenamento 

prático das coisas. Isso não significa, porém, que Lina esteja totalmente aberta 

à Modernidade; quando ela e Lélio saem do Pinhém, como disse, o fazem não 

para ir para as cidades, movimento comum a muitos brasileiros durante o 

século XX, mas para um local ainda mais caracteristicamente sertanejo. Além 

disso, ela não advoga em favor da liberação sexual trazida pela Modernidade 

ao defender Maria Júlia e Manuela, mas apenas faz Lélio perceber que não se 

pode ficar refém dos valores tradicionais – tampouco dos modernos – mas 
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deve-se escolher o que mais convém a cada caso, fazendo da vida uma 

construção racional e não o seguimento de uma regra imposta de cima. 

Nisso, sua conduta se mostra bem próxima da concepção antropológica 

de Marx e Engels, já assinalada acima. Isso porque fazer da vida um 

constructo ordenado e racional, uma vez que ela é fruto da ação dos homens e, 

portanto, artificial, é uma das premissas básicas da teoria marxiana. Ver a vida 

social como natural e, por isso imutável, e os valores por ela defendidos como 

um bem em si mesmo é fruto de uma concepção ideológica. A avaliação 

racional e crítica do modo de viver humano aponta para sua ordenação 

segundo um valor previamente escolhido pelo homem que a analisa. Para 

Marx, esse valor deveria ser o da igualdade econômica e social. Para sua 

realização, ele propunha a propriedade coletiva dos meios de produção, uma 

vez que via a sociedade capitalista ordenada segundo o lucro como valor em si 

mesmo e só o fim deste poderia trazer o fim da desigualdade. 

Lina não entra em assuntos econômicos com Lélio. Até porque não são 

esses os questionamentos que ele leva a ela. Tentar inferir sua concepção de 

economia para compará-la a de Marx seria trazer uma explicação de fora do 

texto para dizer qual é a verdade deste. Não se trata disso. Podemos, porém, 

perceber que ela tem a vida como um constructo social, só assim poderia 

relativizar os valores tradicionais sem os negar, como o faz, e que defende a 

ordenação desta vida por meio de um valor também: o da tolerância para com 

os que não se enquadram nos padrões sociais ditados pela ideologia. Vê-se 

isso na sua própria relação com Lélio, muitas vezes ensinando-o a não se 

autocondenar por aquilo que os valores sociais vigentes depreciavam: ―Ara, 

fala, meu Mocinho. Mas fala sem punir. O que existe na gente, existe nos 

outros...‖ (NUNP:292). Essa tolerância com os outros e com seus próprios 

defeitos, fará com que Lélio não mais precise buscar um passado idealizado, 

mas aprenda a olhar para o presente, ainda que veja nele obstáculos. É assim, 

que ele esquecerá a Mocinha de Paracatu e cortejará Manuela e se decidirá 

por casar-se com ela, mesmo após saber que ela não é mais virgem, não se 

deixando influenciar pelas opiniões de Canuto. Alegoria de um sertanejo que 

não deve idealizar um passado perdido diante das transformações trazidas 

pelo contato com a Modernidade, mas buscar agir no presente, com aquilo que 



497 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

tem, escolhendo o que é melhor para si, ao invés de se deixar levar pelas 

escolhas de outros.    

Assim, vê-se que a proposta de Lina diante da desagregação do Sertão 

Tradicional frente à Modernidade é a construção de um novo modo de viver, 

não totalmente enraizado em nenhum dos dois, mas múltiplo, de acordo com o 

que for interessante no momento a cada um, sem excluir os que não se 

enquadram nos padrões, mas dando-lhes o mesmo valor que a todos os 

outros, integrando as diferenças por não se pautar numa única verdade, fixa e 

imútavel. Ao menos, é o que se pode inferir de suas ações e palavras, ainda 

que isso não fosse totalmente consciente para ela. Em Lina, o julgar cada caso 

como específico, ao invés de subjugá-lo a uma regra geral dominante e 

dominadora, mostra a possibilidade de se fazer sujeito da própria História. Mais 

uma vez, Rosa mostra o sertanejo como alguém que busca sua própria 

autonomia e luta pela construção de um mundo que lhe agrade e não alguém 

passivo diante da chegada de uma Modernidade invencível e superior. Essa 

valorização do sertanejo enquanto capaz de ordenar e guiar seu destino, não 

precisando ser tutelado ou comandado pelo ―urbano civilizado‖, embora possa 

com esse aprender e crescer, é um dos motes principais da obra rosiana. Não 

apenas dela, porém, uma vez que podemos ver sinais desse reconhecimento 

em outras obras da tradição literária brasileira, passando pelo romance 

regionalista de 30 e 40 e indo até Os Sertões, de Euclides da Cunha, num 

movimento de (re)conhecimento, por parte do urbano, do Brasil do interior. Em 

Rosa, o civilizado urbano descobre que o sertanejo também tem uma rica vida 

interior, com projetos, sonhos, criatividade... A estória de Lélio e Lina é mais 

um capítulo da construção de uma identidade nacional que não vê no regional 

o pitoresco e o exótico, mas um igual, ainda que diferente. Construção que, ao 

que tudo indica, ainda está por acabar. 
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Leitores enredados pelos contos de  
Primeiras estórias   

 
Rosalina Albuquerque Henrique1 

Brenda de Sena Maués2 
UFPA 

 

Os contos do livro Primeiras estórias, que possui 48 anos de existência 

com onze edições, das quais seis são da José Olympio, uma da Nova Aguilar e 

quatro da editora Nova Fronteira, que adquiriu os direitos de publicação da 

obra em língua portuguesa, continua ganhando espaço especialmente entre o 

segmento mais avançado, a crítica e o ensino, dado a sua riqueza e 

complexidades crescentes, milimetricamente calculadas pelo criador da obra 

João Guimarães Rosa (1908-1967). Queria o autor mineiro trilhar sua 

permanência na literatura independente de moda ou mesmo de prestígio, mas, 

sobretudo de suas qualidades próprias, indo além de sua destreza como um 

verdadeiro mestre da ficção, de um escritor que sabe que ―[s]ua missão é muito 

mais importante: é o próprio homem‖3.  

Acreditamos que sendo o texto a porta por onde se entra na criação 

literária do escritor é por natureza suscetível de ―leituras‖. Dessa forma, 

procuramos elencar análises, que se diferenciam as da estilística, da mítico-

religiosa e sociológicas, por exemplo, Sílvio Holanda (2003) com seu estudo 

propondo um confronto entre os contos de 1962 e a tradição da tragédia grega 

e a leitura semiótica de Luiz Tatit (2010). É importante salientar que, no espaço 

desta exposição, nos limitaremos em apenas três contos de Primeiras estórias: 

―As margens da alegria‖, ―Os cimos‖ e ―Darandina‖. Nesta ocasião, dividimos 

em dois momentos as especulações que serão tecidas. 

 
1. Uma leitura sob o tema da tragicidade 

 
Em linhas gerais, no artigo ―O trágico em Guimarães Rosa: Primeiras 

estórias‖, de 2003, Sílvio Holanda apresenta uma análise do livro Primeiras 

                                                        
1
 Mestranda em Letras/UFPA  

2
 Mestranda em Letras/UFPA 

3
 LORENZ, Günter W. Diálogo com Guimarães Rosa. In: COUTINHO, Eduardo F. (org.). 

Guimarães Rosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 63. 
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estórias. O seu estudo, entre tantos outros, sobre a recepção crítica do 

brasileiro João Guimarães Rosa, ressalta que o quarto volume supracitado não 

foge aos anteriores trabalhos do escritor. 

O professor Sílvio Holanda defende que a pequena coletânea de contos é 

uma súmula temática da obra rosiana. Ele, ainda, destaca que a forma 

narrativa adotada por Guimarães Rosa é de uma linguagem de forte 

concentração poética. Lembremos que este autor mineiro escreveu poemas 

reunidos em um único volume nomeado de Magma, sendo premiado pela 

Academia Brasileira de Letras, em 29 de junho de 1937, que permaneceu por 

um longo período inédito para muitos. Finalmente, apesar do atraso de 

sessenta anos após essa premiação, no ano de 1997, nós tomamos 

conhecimento desse único livro de poemas do autor, porém, lendo as suas 

obras não podemos negar a sua riqueza como poeta-prosador. 

 As narrativas de Primeiras estórias conduzem-nos a questionamentos 

que nos levam a refletir a respeito das fronteiras entre poesia e prosa. Assim, 

Sílvio Holanda em seu artigo inclina-se a uma leitura não à guisa de 

parábolas4, mas em uma leitura de um prosoema5 sob exames de temas 

trágicos nas estórias rosianas, tais como a ideia de fatalidade e de destino. 

Sendo que a concepção de mundo apresenta uma profunda tragicidade, em 

muitos contos de 1962, é suavizada pela visão poética artisticamente fecunda 

advinda da ação dos personagens de Guimarães Rosa. 

Não há lugar-comum para os personagens rosianos, em especial, os do 

livro já sublinhado. Por exemplo, a criança de ―As margens da alegria‖ e de ―Os 

cimos‖ que vê mais do que os adultos em sua volta podem acreditar e o louco 

de ―Darandina‖, mais do que os homens da ciência com seus cargos e títulos. 

Eles veem o não visto, a poesia que inaugura todas as coisas e que pode gerar 

o espiritual e nele se transformar. 

                                                        
4
 ARAÚJO, Heloisa Vilhena de. O espelho: contribuição ao estudo de Guimarães Rosa. São 

Paulo: Mandarim, 1998, p. 255. Sílvio Holanda faz uma crítica em relação à análise de 
Primeiras estórias feita por Heloísa Vilhena de Araújo. A autora comentou que ―Primeiras 
estórias são, elas próprias, quanto à forma, parábolas que encerram um sentido oculto. [...] 
Este sentido, revelando sob os contos, não é nenhum princípio ético, nem filosófico, nem 
teológico. É a intuição de Deus. É Deus, tornado real na vida daquele que ouve‖. 
5
 O crítico Oswaldino Marques define o estilo literário de Guimarães Rosa com o termo 

prosoema, pois situa as narrativas rosianas dentro de duas categorias que ocorrem ao mesmo 
tempo, a prosa e a poesia. Cf. MARQUES, Oswaldino. Ensaios escolhidos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968, p. 83.   
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Como já sabemos em ―As margens da alegria‖ o personagem Menino 

enfrenta as dificuldades que lhe são impostas — a morte do peru e a 

destruição do que viria ser uma grande cidade — com uma atitude amorosa 

que o faz achar nas coisas belas ou feias a origem da alegria. Sílvio Holanda 

comenta que: 

 
[f]undem-se, na experiência do olhar do Menino, o novo e o 
belo. Este surge também por um esforço contínuo de 
nomeação (malva-do-campo, lentiscos, canela-de-ema, buriti, 
etc). Tal alegria, contudo, desfaz-se, numa ruptura dolorosa, 
pela consciência da temporalidade fugaz e da caducidade da 
beleza, assinalada pela perda de um animal que ele aprendera 
a amar6.        

 
Compreendemos que a fenda entre a razão e a loucura que há em 

―Darandina‖ com um personagem que ironiza as argumentações dos médicos 

de um hospício e das autoridades da cidade se aproxima, de certa forma, do 

herói quixotesco com seu cortejo de excluídos: pobres, mendigos, ciganos, 

desatinados, assistente de animais e um ex-soldado. Assim como esse dito 

―herói‖ era marginalizado, por isso não levado a sério, o sujeito esquizofrênico 

do referido conto rosiano também o era. No entanto, o nosso ―homem 

empalmeirado‖7 contrariava toda a equipe psiquiátrica do hospício em 

proporção que ganhava admiração dos citadinos. 

O universo rosiano que está povoado por seres de exceção é ressaltado 

por Eduardo Coutinho, no seu texto ―Guimarães Rosa: um alquimista da 

palavra‖, de 1994. Portanto, outro crítico que soma ao grupo de estudiosos da 

obra de Guimarães Rosa:  

 
Lúcidos em sua loucura, ou sensatos em sua aparente 
insensatez, os tipos marginalizados que povoam o sertão 
rosiano põem por terra as dicotomias do racionalismo, 
afirmando-se nas suas diferenças. E, ao erigir este universo, 
em que a fala dos desfavorecidos se faz também ouvir, Rosa 
efetua verdadeira desconstrução do discurso hegemônico da 
lógica ocidental, e se lança na busca de terceiras 
possibilidades8. 

 

                                                        
6
 HOLANDA, Sílvio. O trágico em Guimarães Rosa: Primeiras Estórias. Moara, Belém, v. 20, 

p.116, 2003. 
7
 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962, p. 142. 

8
 COUTINHO, Eduardo. Guimarães Rosa: um alquimista da palavra. In: ROSA, João 

Guimarães. Ficção Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. 1, p. 21. 
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Sílvio Holanda, ao promover uma analogia da circularidade da 

―tematização do dramático em Primeiras estórias mostra-nos a superioridade 

dos poderes da invenção sobre o real‖9. Enfatiza que estamos diante de 

escritos de uma verdadeira forma poética narrativa ―fundada no conceito de 

mistério [que] joga com os pólos rotina x novo, real x irreal, propiciando ao leitor 

uma experiência estética que lhe permite uma nova percepção do mundo e das 

relações que se estabelecem entre este e a obra literária‖10.  

Apesar de não ser o foco da nossa análise, o conto ―Fatalidade‖ torna-se 

essencial para nós, pois nos permite confrontá-lo com ―As margens da alegria‖, 

―Os cimos‖ e ―Darandina‖ no que tange a tragédia grega.  

Guimarães Rosa em ―Fatalidade‖ faz uma menção muito próxima do 

problema do destino relembrando orientações como as do pensamento grego, 

as filosofias da Índia (Karma)11 e as do Cristianismo (a graça paulina) na fala 

do protagonista Meu Amigo do referido conto. Entretanto, deter-nos-emos na 

primeira orientação em que os personagens, o Menino (do primeiro e último 

conto) e o Secretário de Finanças Públicas (de ―Darandina‖) se confrontam 

com o pensamento de Meu Amigo ao molde dos gregos: ―A vida de um ser 

humano, entre outros seres humanos, é impossível. O que vemos, é apenas 

milagre; salvo melhor raciocínio‖12.   

Meu Amigo que recebia a insígnia de fatalista pelo narrador-personagem 

apontava que quem entendia das coisas eram os gregos e que ―[a] vida tem 

poucas possibilidades‖13. O que sabemos, de antemão, é que na tragédia 

grega pesava sobre o indivíduo uma fatalidade que o fazia passar de um 

estado bom inicial a um estado mau final, assim, incidia-lhe o destino, 

brincando ironicamente com as ilusões da aventura terrestre.  

Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) é um dos pensadores de maior 

relevância da história espanhola, como filósofo é o mais admirável 

                                                        
9
 HOLANDA, Sílvio. Op. cit., p. 121. 

10
 HOLANDA, Sílvio. O trágico em Guimarães Rosa: Primeiras Estórias. Moara, Belém, v. 20, 

p.116, 2003,  
p. 123. 
11

 Idem, ibidem, p.124, 2003. ―Cativeiro da ação e reação nascimento após nascimento. Carma 
> sânscrito karma. Nas Filosofias da Índia, o conjunto das ações dos homens e suas 
consequências. Liga-se a carma às diversas teorias de transmigração, e por meio dele se 
definem as noções destino, e do encadeamento necessário, por força desses dois fatores, 
entre os diversos momentos da vida dos homens‖.  
12

 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962, p. 59. 
13

 Idem, ibidem, p. 59. 
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representante do existencialismo filosófico e literário da Espanha, em 

determinada ocasião, concernente ao sentimento trágico do mundo, ele indaga 

o que viria a ser o destino e a fatalidade, vejamos: ―O que é o Fado, que é a 

Fatalidade, senão a irmandade do amor e da dor; e esse terrível mistério de 

que, tendendo o amor à felicidade, assim que a toca morre, e morre com ele a 

verdadeira felicidade?‖14.  

Para a pergunta de Unamuno, diríamos como resposta que o homem 

tendo o desejo de imortalidade, residindo nisso a sua angústia pelo eterno, 

surge a tragicidade humana, pois somente, o amor que preenche e eterniza a 

vida é capaz de lutar contra o destino e de vencê-lo. Vencido o destino abrem-

se as portas para a liberdade. O que é a eternidade senão o amor entre os 

homens?! Amando queremos ver eternizar no outro os nossos sentimentos por 

ele.   

Ao contrário dos personagens da tragédia grega, a criança de ―As 

margens da alegria‖ e de ―Os cimos‖ e o louco de ―Darandina‖, de Primeiras 

estórias, subvertem essa tradição clássica grega em relação a fatalidade e 

destino, pois impressionam o leitor visto a intenção de não negar nem a 

tristeza, nem a alegria conjugadas na experiência do personagem, que, aliás, 

não se trata de uma substituição seja de um objeto de amor por outro, seja da 

razão pela loucura ou desta pela razão, mas de perceber que a vida continua 

fluindo.  

Na iminência da tragicidade, a criança e o louco agem sobre os seus 

destinos com a liberdade de poder criar e recriar seus caminhos no universo 

que lhe é reservado. Nessa mesma linha, Ettore Finazzi-Agrò, em ―O logos 

trágico na obra de Guimarães Rosa‖, em que o exercício de viver é viver 

mesmo, ele nos presenteia com a sua ideia de que,  

 
[c]olocando-se numa região oscilante entre duas dimensões, o 
homem trágico repensado por Guimarães Rosa não escolhe ou 
escolhe apenas a  não-escolha de viver até o fim a sua 
situação de fronteiriço. É ali, com efeito, nesse limiar insituável 
da lógica e da existência, é nesse ―cruce dos camiños‖ que se 
pode descobrir a liberdade de viver, sim, uma vida ―muito 
perigosa‖, mas vivendo-a como banimento e, ao mesmo tempo 
como lugar, finalmente ―livre‖, do ―abandono‖15.  

                                                        
14

 UNAMUNO apud HOLANDA, Sílvio. Op. cit., p. 124.  
15

 FINAZZI-AGRÒ, Ettore. O logos trágico na obra de João Guimarães Rosa. FINAZZI-AGRÒ, 
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2. A leitura semiótica do mundo subjetivo rosiano 

 
Em Semiótica à luz de Guimarães Rosa, volume lançado em 2010, cujo 

autor é Luiz Tatit, no qual apresenta para o público uma interpretação não com 

olhar da tragédia grega os contos da coletânea de Primeiras estórias, mas uma 

leitura da semiótica greimasiana, que introduziu no campo dos estudos 

semiológicos uma noção peculiar de estética com base em dois eventos: 

―fratura‖ e ―escapatória‖ que desencadeiam o andamento da narração, de que 

fala o lituano de origem russa Algirdas Julien Greimas (1917-1992). No livro 

citado anteriormente, Luiz Tatit aborda as narrativas ―Nada e a nossa 

condição‖, ―A terceira margem do rio‖, ―Substância‖, ―Nenhum, nenhuma‖, ―As 

margens da alegria‖ e ―Os cimos‖, sendo de nosso interesse as duas últimas 

estórias do escritor Guimarães Rosa.   

De acordo com Luiz Tatit, só podemos alcançar o ápice da interpretação 

de uma obra quando verificamos a ocorrência da construção de sentido dos 

textos se levarmos em conta que a nossa vida é pautada pelo cotidiano sendo 

que as suas ações rotineiras só são desarrumadas por causa de um 

determinado episódio excepcional, resultando para nossa vida um novo 

sentido. 

Isso acontece com o garoto da primeira composição do livro Primeiras 

estórias, quando o personagem se envolve em um acontecimento que lhe tira 

do seu cotidiano e faz com que fique exposto, ao mesmo tempo, vulnerável aos 

encantos do objeto (o peru), de tal maneira que ele chega a ―figurar como 

‗presa‘ do magnetismo exercido pelo objeto‖16. 

A criança é conduzida para a experiência que ainda está para acontecer o 

que Greimas chamaria de ―espera do inesperado‖17. O protagonista faz uma 

espécie de contrato emissivo, no qual a riqueza de detalhes afirma os acordos, 

os ―elos juntivos que mantêm os sujeitos em perfeita comunhão afetiva, 

requisito fundamental para o êxito da jornada‖18: ―A Tia e o Tio tomavam conta 

                                                                                                                                                                   
Ettore; VECCHI, Roberto (orgs.). Formas e mediações do trágico moderno: uma leitura do 

Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004, p. 154. 
16

 TATIT, Luiz. Semiótica á luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010, p. 45. 
17

 Idem, ibidem, p. 47. 
18

 Idem, ibidem, p. 47. 
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dêle, justinhamente. Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. O 

avião era da Companhia, especial, de quatro lugares‖19.  

Não é de se estranhar o esmero do narrador em fornecer todas as 

indicações encadeadas para uma finalidade: o êxito da viagem. Luiz Tatit 

aponta isso em sua análise sobre a composição do enredo: 

 
Mas o que importa nesse início do conto é a perfeita conjunção 
entre destinador (os Tios) e destinatário (o Menino), 
assegurando a transferência contínua dos valores do primeiro 
actante20 ao segundo. Considerando que o destinador é o 
grande responsável pelo poder de atração do objeto — na 
medida em que sublinha as qualidades que lhe são inerentes 
durante o processo de persuasão do destinatário-sujeito — 
todos os acordos obtidos na etapa inicial do processo narrativo 
acentuam a importância da conquista final. Tudo ocorre como 
se a continuidade que define o elo entre destinador e 
destinatário se reproduzisse na relação entre sujeito e objeto e 
fosse sólida a ponto de afastar qualquer intervenção 
antagonista21. 

 
A viagem do Menino transcorria em perfeita harmonia e os planos dos tios 

para a criança conhecer a nova cidade também. O narrador procura ser 

coerente com isso, no entanto, ocorre uma ―fratura‖ na mudança do quadro de 

evolução narrativa do garoto. O actante (protagonista) passa a interagir com 

um elemento que não fazia parte do roteiro da viagem, ―é como se [ele] fosse 

tomado pela presença ofuscante de um acontecimento que o retira 

temporariamente de sua trajetória de vida e lhe rouba parte da própria condição 

ativa de sujeito‖22. 

Em ―As margens da alegria‖ a visita à grande cidade que está em 

construção já é em si a ―escapatória‖ da rotina do menino e a visão do peru 

representa o que havia de belo para o protagonista na sua pequena jornada. 

Seguindo a leitura semiótica de Luiz Tatit, observamos que existe um 

menino inserido em um cotidiano que é dessemantizado, havendo uma quebra 

do que estava programado a partir de um fato inesperado. Este personagem 

principal acha-se em um momento de apreensão estética em que sujeito (o 

Menino) e objeto (o peru) estão em extrema fusão. Porém, a fusão é algo 

                                                        
19

 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962, p. 3. 
20

 Termo da semiótica que designa o participante (pessoa, animal ou coisa) em um programa 
narrativo. Para Greimas o actante é quem realiza ou o que realiza o ato.  
21

 TATIT, Luiz. Op. cit., p. 49. 
22

 TATIT, Luiz. Semiótica á luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010, p. 51. 
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momentâneo visto o nosso anseio de ressemantização da cotidianidade, no 

sentido de buscar possibilidades de poder reprogramá-la, dando lugar a 

―escapatória‖.  

Todavia, não se trata simplesmente de fazer uma reflexão acerca dos 

efeitos subjetivos produzidos por um acontecimento inesperado, mas também, 

de averiguar até que ponto ele pode ―construir‖ ou mesmo interferir no que o 

semioticista Algirdas Julien Greimas chama de ―espera do inesperado‖. 

 
Tudo ocorre como se os preparativos e contratos anteriores 
convergissem para esse momento. Trata-se de um estado de 
realização plena (―Satisfazia os olhos‖) e sensação de 
―eternidade‖ (―o peru para sempre‖). Mas o que fora, na 
realidade, fratura figurava de início como o auge da 
escapatória, como ponto culminante da viagem para o qual 
tudo concorria desde a partida no avião da Companhia23.  

 
Ao avistar o peru imperial que dava as costas para o Menino a fim de 

receber a sua admiração, forma-se na criança um sentimento de esperança de 

um novo encontro com este animal de colorida empáfia, que não estava nos 

planos dos adultos, que, além do mais, nem ficaram sabendo da experiência do 

garoto. Os tios tinham o interesse de mostrar ao sobrinho a transformação da 

natureza em espaço urbano durante o passeio de jeep, no entanto, os detalhes 

do mundo vegetal e animal que surgiam da extensão da mata serviriam de 

palco para a aparição do peru. 

A criança aceita de imediato o passeio no intuito de aproveitar melhor o 

reencontro dele com a ave para garantir o seu efeito de eternidade: ―Pensava 

no peru, quando voltavam. Só um pouco, para não gastar fora de hora o quente 

daquela lembrança, do mais importante, que estava guardado para êle, no 

terreirinho das árvores bravas‖24. Em relação a isso, a impressão da 

eternidade, fruto da alta densidade desse momento extraordinário, Luiz Tatit 

assegura que 

 
o enunciador explicita os coeficientes, respectivamente 
acelerado e desacelerado, dos termos da presença, 
demonstrando que a eternidade (ou profundidade) da 
experiência está associada à passagem do efêmero e tônico ao 

                                                        
23

 Idem, ibidem, p. 55.   
24

 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962, p. 5. 
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duradouro e átono [...] o que justifica o modo aparentemente 
paradoxal de se referir ao peru25. 

 
O narrador traduz para o leitor que se a contemplação do peru significa o 

ponto culminante da jornada do Menino na cidade em construção, a morte da 

ave reside no fim do contrato firmado no imaginário do personagem, o qual 

perde densidade de presença e o antissujeito, antes neutralizado, apresenta-

se. Logo, a morte do peru para a narrativa representaria a vitória do 

antissujeito, como se ela fosse o antagonista do conto que afeta e neutraliza 

todo o sentimento positivo da criança, que por de trás de toda a beleza vista 

por ela descobria a possibilidade de outras adversidades. 

Dessa forma, podemos acolher a ideia de que o protagonista de ―As 

margens da alegria‖ sente que está sem forças, por isso não consegue se 

reposicionar na própria trajetória narrativa, deixando ser conduzido pelos 

acontecimentos que, aos poucos, ―pela voz do enunciador [o narrador], 

podemos confirmar a presença virtual de um antissujeito impregnado de 

valores tecnológicos, típicos do mundo citadino‖26.  

O trecho a seguir nos apresenta como isso é forjado pelo narrador da 

estória:                    ―Sentia-se sempre mais cansado. Mal podia com o que 

agora lhe mostravam, [...] homens no trabalho de terraplenagem, os caminhões 

de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, [...] o 

encantamento morto e sem pássaros, o ar cheio de poeira‖27. 

Ao invés de os tios assumirem a função de destinador, é a natureza que 

marca em toda a narrativa sua presença. A mata com os seus segredos e 

mistérios prepara o garoto para o encontro extraordinário com o peru e ver não 

apenas o esplendor da fauna e flora local, além disso, mostra as 

consequências do mundo maquinário sobre ela. Tudo isso ajuda na 

composição de identidade do personagem, não mais tão menino, no sentido da 

ingenuidade infantil. 

Notemos que Luiz Tatit destaca que para a criança, do primeiro conto, 

apesar de o surgimento de outro antissujeito: um segundo peru na estória, 

bicando a cabeça degolada do animal morto, ―é quem lhe permite [...] constatar 

                                                        
25

 TATIT, Luiz. Semiótica á luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010, p. 59. 
26

 Idem, ibidem, p. 63. 
27

 ROSA, João Guimarães. Op. cit., p. 6. 
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que a perfeição é um valor à parte, associável a outros objetos, desde que 

esses se definem em esquemas narrativos especiais, fora do espaço 

cotidiano‖28.  

Diferente de ―As margens da alegria‖, a narrativa ―Os cimos‖ já começa 

expondo certa tensão, misto de anseio e medo pelo não esperado, a morte da 

mãe do garoto, que está doente. A criança afastada dos carinhos maternos se 

vê ameaçada pelo sofrimento possivelmente prestes a incidir sobre a sua 

família e seu olhar infantil não o impede de ver as sutilezas de todo os 

cuidados do Tio. No entanto, o plano de viagem elaborado pelos parentes do 

menino para equilibrar o ânimo dele é identificada por Tatit como sendo um 

antiprograma. Ele mostra que em ―Os cimos‖ Guimarães Rosa dá continuidade 

a reflexão a respeito das precondições do sentido motivado por um evento 

extraordinário e introduz o que podemos nomear, conforme a semiologia, de 

―dialética tensiva‖.  

Para o Menino de ―Os cimos‖ tudo que pudesse se aproximar ou 

transparecer qualquer indício de alegria era visto como um antagonismo, a 

gravata do tio, o enfeite do brinquedo (o bonequinho macaquinho) e a negação 

ao entretenimento, o passeio de jeep. Assim, a intervenção do estado da 

criança se daria na sua recuperação interna para um futuro despertar da 

esperança de ver a mãe sarada, por isso, a necessidade de agir como ator de 

sua alegria.  

O controle de pensamento do menino é sua arma fundamental contra as 

possíveis adversidades e na recuperação da mãe, numa luta contra a 

vulnerabilidade. O Menino ao assumir o controle do seu tempo interior que está 

sob efeito de uma ―desarrumação‖ vale dizer, de sua própria identidade, busca 

neutralizar a presença dos actantes que compõem o antiprograma: 

antidestinador, antidestinatário e antissujeito, que pode enfraquecê-lo ou 

mesmo frear sua ação de sujeito da narrativa. 

Somente a mãe caberia o papel de ora destinador, ora objeto por se 

achar em perfeita comunhão com o destinatário-sujeito, o Menino. Ele deixando 

de lado o medo consegue invalidar qualquer ação que pudesse impedi-lo de 

atingir seu objeto (a mãe). Podemos pensar que ―[d]eixar-se envolver, sem 

                                                        
28

 TATIT, Luiz. Semiótica á luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010, p. 66. 
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maiores precauções, pelos bons acontecimentos significa abrir um flanco para 

o ingresso dos maus, que crescem na mesma proporção. Resta-lhe, então 

promover o fortalecimento (a tonificação) de seu território tensivo‖29. 

O garoto com o coração cheio de esperança se aproxima do laço 

maternal, simulando uma sanidade física da mãe, como se disso dependesse a 

continuação da sua própria existência, que, aliás, lamenta não ter tido o devido 

cuidado com a sua genitora: ―Soubesse que um dia a Mãe tinha de adoecer, 

então teria ficado sempre junto dela, espiando para ela, com força, sabendo 

muito que estava e que espiava com tanta força, ah‖30. 

Nesse ponto, quando lamenta a falta de atenção com a sua mãe, a 

criança de ―Os cimos‖ faz uma interseção com o conto ―As margens da alegria‖ 

no momento que esse mesmo personagem se entristece pelo fato de não ter 

aproveitado mais a presença do peru: ―Soubesse que ia acontecer assim, ao 

menos teria olhado mais o peru — aquele. O peru — seu desaparecer no 

espaço!‖31. 

Como afirma Tatit que ―[e]ntre a exacerbação dos elos efetivos e a 

atenuação da potencialidade antagonista, inaugura-se novo intervalo de onde, 

talvez, o Menino pudesse apreciar as ‗coisas bonitas ou boas‘‖32. Nesse 

sentido, é na delicadeza e na fugacidade do intervalo entre tempos, espaços e 

forças que o Menino se equilibra, podendo ver melhor a coisa bonita que está 

prestes a lhe acontecer: a estonteante visão do tucano entre as árvores do 

quintal da casa do tio, realizada entre os intervalos do inesperado: ―Às vezes, 

porque sobrevinham depressa e inesperadamente, a gente nem estando 

arrumado‖33 e do esperado: ―Ou esperadas, e então não tinham gosto de tão 

boas, eram só um arremedado grosseiro‖34. 

Fica entendido, assim, que o encontro do pássaro desencadeia e reforça 

o ―faz de conta‖ do menino em ver a saúde da mãe assegurada sinaliza o êxito 

da experiência-limite da progressão dos actantes do programa narrativo de ―Os 

cimos‖: destinador, destinatário e sujeito. Acerca dessa ação ―fazer de conta‖, o 

autor de Semiótica à luz de Guimarães Rosa Luiz Tatit argumenta que ela  

                                                        
29

 Idem, ibidem, p. 84. 
30

 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962, p. 169. 
31

 Idem, ibidem, p. 6. 
32

 TATIT, Luiz. Semiótica á luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010, p. 87-88. 
33

 ROSA, João Guimarães. Op. cit., p. 170. 
34

 Idem, ibidem, p. 170-171. 
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reflete a epistemologia rosiana que concebe as essências da 
vida como resultados de pequenas narrativas, em geral 
intermitentes, destinadas a manter o ser humano em atividade 
mesmo que o sentido de sua existência lhe seja sempre 
nebuloso. Esse ideário não se mostra distante das 
constatações de grandes pensadores e artistas quando 
refletem sobre as razões profundas que motivam o seu 
trabalho. É fazendo de conta que, apesar de tudo, vale a pena 
prosseguir que as ciências e as artes mantêm boas conquistas 
na escala humana e, ao mesmo tempo, reiteram sua 
insignificância para dar respostas definitivas às questões vitais. 
Uma boa hipótese de pesquisa pode ser aquela que 
proporciona ao cientista uma intensa atuação investigativa com 
possíveis achados, mesmo que, ao final, ela em si seja 
refutada35. 

 
A leitura de Luiz Tatit é relevante para continuidade da recepção literária 

rosiana, disso não podemos negar, a obra de Guimarães Rosa se mostra para 

os leitores do século XXI uma arca que guarda tesouros que estão para serem 

descobertos por nós. Todavia, pensamos que, em especial, as narrativas 

selecionadas não devem ser reduzidas a um processo de denominação de 

―fratura‖ e ―escapatória‖, pois isso limitaria a escrita de Rosa a uma fórmula de 

dessemantização e ressemantização na criação de suas narrativas em 

Primeiras estórias. 

À guisa de conclusão, talvez o que provoque em nós, leitores, ao lermos 

as narrativas rosianas, uma sensação híbrida de estranheza e admiração, 

provavelmente não muito diferente do que devia sentir o leitor da década de 60, 

do século XX, perante a mesma condição. Guimarães Rosa escrevia como 

disso dependesse sua vida, como já havia confirmado em entrevista a Günter 

Lorenz: ―a língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam 

apaixonadamente‖36. É por isso que, entre nós, seus escritos permanecem 

vigorando e oferecendo direções dignas de serem estudadas.  

    
 

Referências 

ARAÚJO, Heloisa Vilhena de. O espelho: contribuição ao estudo de Guimarães 
Rosa. São Paulo: Mandarim, 1998. 259 p. 

                                                        
35

 TATIT, Luiz. Op. cit., p. 93-94. 
36

 LORENZ, Günter W. Diálogo com Guimarães Rosa. In: COUTINHO, Eduardo F. (org.). 
Guimarães Rosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 83. 



512 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história 
literária. 9. ed. Rio de janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 204 p. 

COUTINHO, Eduardo. Guimarães Rosa: um alquimista da palavra. In: ROSA, 
João Guimarães. Ficção Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. 1, p. 
11-24. 

FINAZZI-AGRÒ, Ettore. O logos trágico na obra de João Guimarães Rosa. 
FINAZZI-AGRÒ, Ettore; VECCHI, Roberto (orgs.). Formas e mediações do 
trágico moderno: uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004. p. 154-160. 

HOLANDA, Sílvio. O trágico em Guimarães Rosa: Primeiras Estórias. Moara, 
Belém, v. 20. p.115-129, 2003. 

LORENZ, Günter W. Diálogo com Guimarães Rosa. In: COUTINHO, Eduardo 
F. (org.). Guimarães Rosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. p. 
62-97. 

MARQUES, Oswaldino. Ensaios escolhidos. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1968. 352 p.   

RÓNAI, Paulo. Os vastos espaços. In: ROSA, João Guimarães. Primeiras 
estórias. 6. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. 176 p. p. XXIX-LVIII. 

ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1962. 176 p. 

TATIT, Luiz. Semiótica á luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2010. 192 p. 
  



513 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

  

Fazes-me falta: um jogo das vozes narrativas antes e depois do sangue 

breve de uma vida. 

Sandra Beatriz Reckziegel 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

 

Introdução 

Inês Pedrosa, escritora portuguesa, nascida em 1962, por muito tempo 

foi jornalista, trabalhou em seu país nos principais jornais e revistas, mas 

sempre teve o desejo de se inserir no mundo da literatura como escritora. 

Publicou seu primeiro livro em 1992, A Instrução dos amantes e em 1997 

recebeu o Prêmio Máximo de Literatura pelo romance Nas tuas mãos. Mas foi 

com o lançamento de Fazes-me Falta, em 2002, que alcançou grande êxito em 

Portugal, Brasil, Espanha e Alemanha. A autora portuguesa publicou em 2003 

o livro de contos Fica Comigo esta Noite e em 2007 saiu no Brasil seu mais 

novo romance, A eternidade e o desejo. 

Fazes-me falta é um romance contemporâneo de aspecto estrutural bem 

distinto de outros romances, pois ele não é dividido em capítulos como os 

demais livros, mas é uma obra composta por cinquenta blocos de leitura, sendo 

cada qual a fala ou narrativa correspondente a cada uma das personagens, a 

feminina e a masculina. O romance é iniciado pela personagem feminina e 

concluído pela personagem masculina, podendo ser lido de duas formas: a 

primeira leitura é de modo natural, ou seja, sequencial, em que o leitor percebe 

as diferenças e as afinidades entre cada bloco de leitura; a outra forma é 

quando o leitor poderá ler somente um dos dois blocos do início ao fim do 

romance e depois ler o outro bloco, ou seja, poderá ler primeiramente todos os 

blocos correspondentes à personagem feminina e depois os correspondentes à 

personagem masculina. No entanto, o efeito máximo da leitura e apreensão 

dos sentidos do romance ocorre quando os dois blocos são confrontados. 

O romance é incitado pela personagem feminina, que logo revela sua 

condição dentro da narrativa ficcional. Uma densa narrativa que, com a morte 

precoce da protagonista, apresenta a intensa relação entre um homem e uma 
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mulher. Trata-se, na verdade, de um relacionamento que se manteve no limite 

da amizade e da paixão. Não são marido e esposa, apesar de compartilharem 

tudo, inclusive dormindo na mesma cama, mas, segundo a voz feminina, a 

relação sexual nunca ocupou o centro dessa convivência:  

Pedi-te que me deixasses ficar mais um bocadinho, porque me 
custava entrar em casa sem sono. Pegaste-me na mão - anda 
comigo e lavaste-me para a cama. Enroscaste-te em mim e 
começaste a coçar-me as costas, muito devagar. Dormimos 
muitas e muitas vezes assim – e nunca, nem por um segundo 
pensamos em fazer aquilo a que os inocentes chamam de sexo 
(PEDROSA, 2003: 118-119). 

 

No limiar desse sentimento, os dois não suportam a separação definitiva 

e, em forma de um diálogo espectral, costuram seus encontros e desencontros, 

afinidades e divergências, silêncios e desabafos, num mundo alheio ao dos 

mortais. Uma história absoluta. Uma jovem professora idealista que se envolve 

na política em busca da realização do mundo mais justo; um homem maduro 

que vê o mundo a partir de suas vivências no salazarismo e num Portugal pós-

revolução. A mulher, marcada por um amor não cicatrizado e por diversas 

relações interrompidas, morre de repente e condena o homem, que passou por 

alguns casamentos, a uma sensação de incompletude projetada na ausência 

de filhos e a uma estranha viuvez. 

Fazes-me falta mereceu atenção cuidadosa da crítica literária. Eduardo 

Prado Coelho1, crítico literário, saudava o lançamento daquele livro como o 

acontecimento mais importante da cena literária do ano de 2002. Pensando 

com e contra as indicações dadas pela própria escritora sobre ser a matéria 

principal do romance a questão da amizade e do amor, o crítico trazia para o 

centro do debate a representação ficcional de Deus no espaço romanesco da 

obra. Eduardo Prado Coelho extraía daí todas as consequências para a própria 

forma ―romance‖ e propunha tratar-se de uma narrativa sintonizada com as 

recentes transformações por que passou a sociedade portuguesa, 

principalmente após a série de mudanças políticas, econômicas e sociais 

precipitadas pela Revolução dos Cravos da década de 1970. Por esse ângulo a 

narrativa ficcional de Inês Pedrosa apanhava criticamente um momento 

                                                        
1
 ―Os amantes do possível‖. Público, Lisboa, 27 de Abril 2002. 
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histórico do final do século XX e não seria, por reiterar a figura de Deus e o 

ceticismo de uma das vozes narrativas, uma prosa de assuntos metafísicos ou 

de personagens abstratos apenas servindo para a representação de algumas 

ideias do âmbito filosófico ou teológico. O cerne das considerações do crítico 

português seria, apontar para um espaço possível criado pela ficção de Inês 

Pedrosa no qual a expressão do afeto não sofreria do ruído do tempo, capaz 

de dificultar a comunicação dessas vozes narrativas. Em suma, o espaço 

confessado pela voz narrativa feminina daria condições para o uso das 

palavras que não magoariam e nem feririam os interlocutores. O artigo 

propunha a hipótese de um diálogo espectral entre as vozes narrativa feminina 

e masculina.  

Se o crítico português entendia que o romance era constituído por um 

jogo de duas vozes (um diálogo espectral), Francesca Angiolillo2, em uma 

notícia crítica, caracteriza a obra como dois monólogos. A preocupação da 

articulista da Folha de São Paulo era oferecer ao leitor alguns dados 

biográficos da escritora que teriam deflagrado a escrita do romance. Soma-se a 

esta intenção uma outra de natureza crítica, a saber, assinalar a qualidade 

estética da obra acompanhada do sucesso junto ao público leitor. No cômputo 

geral, a avaliação de Angiolillo mostrava-se muito positiva, ainda que, 

diferentemente de Eduardo Prado Coelho, não arriscasse um comentário mais 

incisivo sobre a própria forma romance.  

Uma comparação entre as duas resenhas, publicadas em países distintos 

de língua portuguesa, dá-nos algumas pistas sobre um dos problemas que se 

deseja discutir neste artigo: As vozes que dão expressão aos afetos configuram 

um diálogo ou um monólogo? Qual é a natureza e o fundamento dos afetos 

apresentados no percurso narrativo do romance? 

1. As vozes narrativas 

Duas vozes narrativas se revezam na prosa ficcional do romance Fazes-

me falta, de Inês Pedrosa. A voz feminina, responsável pela abertura do 

romance, pertence a um além impreciso e enuncia suas palavras de um modo 

direto: dirige-se a uma outra pessoa com afeto ―Mas tu, meu aluno dilecto‖ 

                                                        
2 ―Romance se alça entre o céu e a terra‖. Folha de São Paulo, 15 de Maio de 2003. 
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(PEDROSA, 2003: 09) e confessa sua solidão, ao esclarecer que a sua voz 

não mais pertence a um corpo. É uma voz defunta ―porque o meu corpo está lá 

em baixo, num caixão, contemplado e chorado pela última vez‖ (PEDROSA, 

2003: 10).  

A personagem feminina, ao declarar ser uma voz defunta, sugere ao leitor 

se tratar de um diálogo espectral ou ainda de dois monólogos. Espectral por se 

entender que um diálogo só seria possível entre pessoas vivas e não mortas. A 

partir da morte da personagem feminina pode se perguntar então, como fazer 

durar um diálogo ou não interrompê-lo com a morte de um dos interlocutores? 

Esse diálogo só seria possível se sua motivação fosse o desejo da eternidade 

e a busca de um amor verdadeiro capaz de nutrir os amantes (amigos)? Esse 

sentimento de amor mútuo poderia vir a despertar o diálogo ou seria sua 

semente, contendo potencialmente toda a substância dessa experiência 

amorosa? Um amor tão forte que resistiria à ausência do corpo amado e para o 

qual a morte seria superada pelo desejo do outro, o desejo do último suspiro 

que poderia até romper essa linha tênue entre dois mundos tão distantes e 

desconexos? Ou seriam dois monólogos que viriam para fazer um balanço de 

cada uma das vidas, do que foram, deixaram de ser e do que poderiam ter 

vivido, mas perderam, por convenções sociais, a oportunidade de vivenciar? 

Em suma, tais vozes protagonizariam o fim ou a continuidade de uma 

experiência afetiva? 

É no limite entre a ficção e a realidade que a autora trabalha os dois 

personagens, dando a cada um os elementos necessários para convencer o 

leitor da realidade dos aspectos e fatos vivenciados por cada um dentro do 

romance. A ficção produz o efeito de real, capaz de convencer o leitor sobre o 

elo entre os mundos real e ficcional, pois a verossimilhança criada pela autora 

é tão bem realizada na estrutura da obra, tornando quase que imperceptível a 

linha tênue estendida entre o que é real e o que é ficção. Inês Pedrosa cria 

uma situação em que esses dois mundos se cruzam, além de sugerir a 

comunicação entre os planos terreno e celestial. Para Antonio Cândido: 

Quando, lendo um romance, dizemos que um fato, um ato, um 

pensamento são inverossímeis, em geral queremos dizer que 

na vida seria impossível ocorrer coisa semelhante. Entretanto, 

na vida tudo é praticamente possível; no romance é que a 
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lógica da estrutura impõe limites mais apertados, resultando, 

paradoxalmente, que as personagens são menos livres, e que 

a narrativa é obrigada a ser mais coerente do que a vida 

(CANDIDO, 1985: 76).  

 

Percebe-se dessa forma que o trabalho de Candido é extremamente 

prático, no sentido da escrita da própria obra, o que, no caso, a autora 

mencionada aqui soube fazer muito bem. Pois de acordo com Candido: 

―Mesmo que a matéria narrada seja cópia fiel da realidade, ela só parecerá tal 

na medida em que for organizada numa estrutura coerente‖ (CANDIDO, 1985: 

75). No entanto, em Fazes-me falta, a questão da verossimilhança se discute a 

partir da construção das vozes narrativas em que uma das personagens se 

encontra já morta. O que certamente confunde a possibilidade prática de um 

diálogo entre duas pessoas. 

No entanto, para compreender a forma dessa narrativa, a personagem 

feminina, desde as primeiras páginas do romance, nos faz saber que não 

pertence mais ao mundo dos vivos e que Deus sempre foi uma referência em 

sua vida. A expressão ―sorriso de Deus‖ (PEDROSA, 2003: 09), enunciada pela 

voz feminina, confere de início à narrativa uma aura poética e introduz um tema 

que será, na opinião do crítico Eduardo Prado Coelho, a grande aventura 

romanesca desta obra: produzir um discurso sobre a ideia de Deus, vocábulo 

reiterado cinco vezes em menos de quatro parágrafos e contrastado com as 

expressões luz, lúcido, Lúcifer oculto (PEDROSA, 2003: 10). Em síntese, a voz 

da personagem feminina opõe a sua crença em Deus à descrença do ―meu 

aluno dilecto‖ e do ―meu amigo‖ (PEDROSA, 2003: 09). Portanto, crer e 

descrer, além e aquém túmulo, eternidade e tempo, sorriso e tristeza, vida e 

luto, são as oposições básicas que deflagram a narrativa. 

A crença e a descrença presentes na narrativa são questões partilhadas 

neste mundo contemporâneo, pois crer em Deus não é apenas uma questão 

familiar, social, cultural, mas saber defender a sua doutrina e defendê-Lo são 

papéis de quem crê, visto que o descrente sempre incitará uma ou outra 

questão por mais impertinente que essa possa parecer, daí a importância de 

defesa da doutrina divina por parte de quem crê. A personagem feminina de 

Fazes-me falta simplesmente crê, apesar de lhe ser tirada a vida ainda tão 
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jovem com tantos projetos de vida pela frente e tantas paixões por viver. Todas 

essas coisas lhe foram ceifadas ao cessar a vida e, apesar dessa perda, ela 

não se revolta contra Deus, apenas o questiona por um breve instante e, em 

seguida, o compreende: ―Deus procura primeiro os que sofrem antes do 

conhecimento específico da dor, porque os outros sabem demasiado para 

poderem ser salvos‖ (PEDROSA, 2003: 09). Cabe, neste raciocínio da 

personagem, a reflexão segundo a qual a experiência da fé é uma espécie de 

aposta no absoluto somada a uma iniciativa da divindade. A justificação 

racional da crença não está aqui em causa para a voz feminina, atitude que, 

por sinal, contraria as dúvidas sarcásticas da voz masculina.  

Uma outra voz (masculina e destinatária dos enunciados da voz feminina 

inicial) comparece no que se poderia chamar o segundo movimento ou 

sequência do romance.  À semelhança da primeira personagem, também 

expressa a sua solidão, evoca em meio ao luto o espírito de humor que a 

defunta possuía, mas alfineta a crença da ausente ao grafar um vocábulo em 

letras maiúsculas e minúsculas (Deus e deus). Se a primeira voz reitera o 

sorriso de Deus, ―balouço no Seu sorriso‖, a segunda ordena àquela: ―Ri agora 

tudo que ninguém te ouve. Isso; se o teu Deus existe solta uma gargalhada 

forte para que eu acredite‖ (PEDROSA, 2003: 11). Oscilando entre o deboche, 

o ressentimento e a fina ironia, o personagem masculino principia aquilo que 

será a exaustiva matéria da sua fala nesse romance: a enunciação do afeto 

pela mulher definitivamente ausente e cuja natureza controversa (Amizade? 

Paixão?) encontra-se misturada com uma ponta de ódio por Deus.   

A voz masculina questiona a existência de Deus, talvez pelo fato de ela 

ser a expressão de muitas decepções e perdas na vida. Com a morte da 

personagem feminina, mais uma vez lhe é tirado alguém de grande estima, o 

que faz essa voz masculina pensar que Deus de fato não existe, pois caso 

contrário, por que lhe tiraria a pessoa amada tão jovem, cheia de vida e 

sonhos? Definitivamente isso lhe parece não fazer muito sentido, já que 

sempre se diz que Deus ajuda, salva, fortalece, atende aos pedidos dos 

mortais, agora nada disso mais fazia sentido, ―Fazes-me falta, merda – já te 

disse? O seráfico do teu Jesus, porque é que não me acode? Porque é que 
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não te ressuscita – por umas horas, Senhor, o que são umas mariquíssimas 

horas para o gajo repimpado na eternidade?‖ (PEDROSA, 2003: 30). 

A descrição sucinta dessas duas vozes narrativas nos permite apanhar a 

ambiguidade e a complexidade desse romance. É possível tanto identificar dois 

monólogos, que se revezam ao longo do percurso narrativo, quanto um 

diálogo, espécie de jogo das vozes ficcionais.  É o que constatamos com os 

artigos citados de Eduardo Prado Coelho e Francesca Angiolillo. Segundo 

Massaud Moisés (1999: 144), há algumas variantes possíveis do diálogo: 

discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre, monólogo interior e 

solilóquio. Partindo do pressuposto de que para cada enunciado linguístico há 

a figura de um eu e de um outro (outro para quem você fala, lê ou escreve), 

sendo que esse outro pode estar presente ou ausente, pode-se afirmar que 

mesmo no monólogo existe um diálogo. É o que se lê na seguinte afirmação de 

Moisés: 

O monólogo interior caracteriza-se por transcorrer na mente 

da personagem (monos, um, logos, discurso, palavra), como 

se o ―eu‖ se dirigisse a si próprio. Na realidade, continua a ser 

diálogo, uma vez que subentende a presença dum interlocutor, 

virtual ou real, incluindo a personagem, assim desdobrada em 

duas entidades mentais (o ―eu‖ e o ―outro‖), que trocam idéias 

ou impressões como pessoas diferentes (MOISÈS, 1999: 

145). 

 

De acordo com Michel Butor, quando trata da primeira pessoa, faz 

perceber que de fato o romance Fazes-me falta está escrito na primeira 

pessoa, no entanto, também temos na estrutura interna da obra a presença de 

discursos diretos e indiretos. Pode-se pensar na presença de um narrador-

personagem que é introduzido no romance e que será ―o ponto de tangência 

entre o mundo contado e aquele onde se conta esse mundo, meio-termo entre 

o real e o imaginário, vai desencadear toda a problemática em torno da noção 

de tempo‖ (BUTOR, 1974: 49-50). Para Butor, ―a narrativa será apresentada 

sob forma de memórias‖ (1974: 50), que estão convencionadas no monólogo 

interior, que ele coloca da seguinte maneira: ―Na narrativa em primeira pessoa, 

o narrador conta o que ele sabe de si mesmo, e unicamente aquilo que ele, 

sabe. No monólogo interior, isso se restringe ainda mais, já que ele só pode 
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contar aquilo que sabe no instante mesmo‖ (BUTOR, 1974: 511). Assim, o que 

se percebe é que a prosa ficcional de Inês Pedrosa foge um pouco ao que o 

autor coloca como monólogo interior, uma vez que, tanto a personagem 

feminina quanto a personagem masculina, sabem demasiado muito sobre o 

outro, o que desconfigura a convencionalização de Butor em relação ao 

monólogo interior, apesar das memórias estarem presentes do início ao fim do 

romance em ambas as personagens. 

Portanto, o que podemos perceber é que tanto Eduardo Prado Coelho 

quanto Francesca Angiolillo estavam com razão ao apresentarem suas teses. 

O que devemos perguntar é o motivo da ênfase de cada autor ao escolher os 

termos ―diálogo espectral‖ ou ―monólogo‖. Na leitura de Eduardo Prado Coelho, 

as vozes narrativas são flagradas não em sua separação absoluta, o que vale 

dizer que elas ainda se vinculam seja a partir da afirmação ou negação da 

figura de Deus, seja no balanço minucioso dos afetos e desafetos 

experimentados pelas duas personagens. Mas na interpretação de Francesca 

Angiolillo o que se sobressai é uma voz solitária feminina e masculina que 

almejam expressar o não dito ou ainda explicitar as fraturas e as frustrações do 

vínculo afetivo entre as personagens. Conforme comentado anteriormente 

sobre as diferentes possibilidades de leitura do romance, percebe-se que em 

qualquer das leituras que forem efetuadas será possível extrair um diálogo, 

mesmo este sendo realizado em forma de um monólogo interior de acordo com 

o que nos apresenta Massaud Moisés. A questão que nos intriga é a situação 

na qual se encontra a personagem feminina (defunta), o que faz questionar 

acerca da possibilidade de um diálogo espectral. De acordo com Eduardo 

Prado Coelho, essa é a questão que deve ser abordada nessa narrativa de 

Inês Pedrosa, uma vez que temos elementos que partilham do mundo terreno e 

do mundo celestial. 

Podemos pensar que a crença da personagem feminina em Deus seria a 

chave para manter os vínculos entre as duas personagens, mas, em 

contrapartida, sabendo da descrença da personagem masculina, questionamo-

nos como seria possível um diálogo além túmulo entre duas pessoas onde uma 

crê e a outra não. Seria possível que ela, a personagem feminina, viesse para 

fazer aflorar nele, a personagem masculina, a crença em Deus? Ou tudo não 
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passa de um monólogo interior, fruto da criação da personagem masculina, 

para manter viva a imagem, a esperança da pessoa amada, e assim se 

conformar com sua partida definitiva? 

2. Afetos e Crenças 

O leitor é participado logo nas primeiras páginas dessa prosa ficcional a 

respeito das tensões existentes entre a mulher e o homem. Assim, sabemos 

que a relação afetiva entre os dois passou por uma série de contratempos, 

restando agora a cada um fazer uma espécie de luto das suas escolhas 

acertadas ou mal sucedidas. Um escrutínio a respeito das razões do 

desencontro amoroso ou fraterno é sustentado a cada revezamento das vozes 

feminina e masculina. Perguntar-se pelas causas do distanciamento afetivo 

talvez seja menos solicitar uma explicação do fim das relações interpessoais do 

que propor a cada ato de fala a conservação do vínculo. Queremos 

simplesmente afirmar que o ato de enunciação de cada voz narrativa é um jeito 

de fazer durar o próprio sentimento que irmana as duas personagens ou de 

conservar algum tipo de esperança. Falar ou escrever, conforme o pressuposto 

presente no trecho há pouco citado de Moisés, é instaurar um diálogo, é fazer 

durar no espaço da enunciação a existência de um eu e de um tu. A questão, 

que mereceria um tratamento sistemático em um outro artigo, é como cada voz 

funda tal esperança. Quais os símbolos, as dúvidas e os pensamentos que 

sustentam as vozes das personagens? As categorias de sagrado e de profano 

auxiliam a compreensão da natureza e do fundamento dos afetos que são 

explicitados no texto ficcional? 

As perguntas formuladas há pouco não parecem impertinentes se 

atentarmos para o que Bauman (2004) considera em seu livro O amor líquido. 

Sobre a fragilidade dos laços humanos. Como podemos notar o título já indica 

as mudanças vertiginosas as quais estão sujeitas as várias formas de 

experiências amorosas ou os diversos tipos de afetos que vinculam os 

indivíduos entre si em uma sociedade dita pós-moderna. Sem entrar na 

pertinência desta categoria para caracterizar o atual estágio das sociedades 

ocidentais contemporâneas, queremos chamar a atenção aqui para o termo 

reiterado na reflexão de Bauman.  Referimo-nos à ambivalência da experiência 

amorosa que oscila entre o sonho e o pesadelo, o sentimento de insegurança e 
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desejo pela aventura emocional ou, nas palavras de Bauman, ―A misteriosa 

fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira 

e os conflitantes (estimulados por tal sentimento) de apertar os laços e ao 

mesmo tempo mantê-los frouxos‖ (2004: 8).  

Bauman apresenta a situação afetiva no mundo moderno no qual ao 

mesmo tempo os humanos se deliciam com os prazeres dos relacionamentos a 

dois e querem evitar os desprazeres dessa relação, os indivíduos buscam o 

desejo sem se ferir e almejam se satisfazer sem oprimir uns aos outros 

(BAUMAN, 2004: 9). No mundo moderno, a questão do relacionamento é o 

assunto máximo, porque nem todos os seres humanos conseguem sozinhos 

lidar com essas situações dos amores e desamores, prazeres e desprazeres 

de uma vida a dois.  O que Bauman de fato faz em seu livro é apresentar os 

riscos e as ansiedades de se viver junto e separado em nosso líquido mundo 

moderno. O amor é uma armadilha da qual o homem não escapa, é uma 

experiência única tal qual o nascimento e a morte, pois não há como treinar 

para saber como é a morte, o nascimento ou o amor, porque o amor quando 

chega pulsa de tal maneira que sempre será como se fosse a primeira vez, 

mesmo tendo passado por outras experiências anteriores, experiências estas, 

que segundo o autor, podem acontecer repetidas vezes, uma pessoa pode se 

apaixonar mais de uma vez, no entanto nenhuma dessas experiências é igual à 

outra, porque todos os momentos e pessoas são ímpares (BAUMAN, 2004: 

18). 

No mundo moderno, a enunciação e o significado sobre o amor vêm 

sendo modificados, por exemplo, uma noite qualquer de sexo passa a ser 

referida como ―fazer amor‖ (BAUMAN, 2004: 19). Isso sofre alterações na 

medida em que se tem a disponibilidade de vivenciar diferentes ‗experiências 

amorosas‘, o que faz com que muitas pessoas passem a chamar de amor mais 

uma de suas experiências de vida, como se o amor atual não fosse o único e 

último, podendo dessa forma viver outras experiências no futuro. O que vale 

pensar que os antigos padrões de amor, ao invés de serem enaltecidos, foram 

reduzidos à lógica inexorável da novidade; neste sentido, a visão romântica do 

‗até que a morte nos separe‘ caiu por terra (BAUMAN, 2004: 19). É curioso que 

um romance no limiar do século XXI, como Fazes-me falta, proponha um 
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revezamento de duas vozes situadas em um pós-morte e na vida, se as coisas 

são tão líquidas como a descrição de Bauman, então pode-se, no mínimo, 

interpretar neste revezamento de vozes uma crítica ao mundo dos afetos na 

vida moderna ou pós-moderna, segundo o conceito empregado pelo sociólogo. 

Sem uma instituição que goze de uma autoridade suficiente, como outrora 

foi, por exemplo, a Igreja Católica ou o próprio modelo da família patriarcal e 

burguesa, a construção dos laços afetivos está subordinada ou contaminada 

pela lógica da produção do capitalismo. Se, por um lado, a independência 

financeira feminina liberou a mulher da condição de quase servidão que a 

prendia ao espaço doméstico; por outro lado, é difícil não reconhecer que isto 

não só alterou o padrão de relacionamento interpessoal como também lançou o 

homem e a mulher em uma situação não menos ambígua. Assim como em 

uma sociedade capitalista há o estímulo para a produção de mercadorias que 

atendam à categoria do novo, capazes de despertarem o desejo de consumo, 

haveria de modo similar a produção do desejo por novos relacionamentos. 

Neste sentido, a lógica dos afetos não estaria imune, insistimos, à da produção 

da mercadoria.  

Mas afinal o que isso tem a ver com os propósitos deste artigo? Ora, 

desde o início sublinhou-se que o interesse da investigação é discutir a 

natureza e o fundamento dos afetos neste romance de Inês Pedrosa. Ocorre 

que tal trabalho não pode ignorar um quadro conceitual elaborado pela tradição 

ocidental que diz respeito às nossas representações mais recorrentes dos 

afetos. Trata-se das distinções entre amor-eros (Platão), amor-filia (Aristóteles), 

amor-agape (Cartas apostólicas do Novo Testamento) ou amor-paixão 

(romantismo). Uma sistematização rigorosa de tais conceitos encontra-se no 

livro de Marie-Dominique Philippe, que inicia o primeiro capítulo sobre ―o amor 

na filosofia e na teologia‖ com a seguinte observação: 

Encarar o amor numa perspectiva filosófica e teológica é hoje 

particularmente importante e interessante. Falar de amor deste 

modo é tratar, não de explicar o amor – porque não se pode 

explicá-lo nem analisá-lo: pode-se vivê-lo -, mas de 

compreender o que ele representa para nossa vida humana e 

nossa vida divina. Eis realmente a tarefa do filósofo e do 

teólogo (PHILIPPE, 1998: 13). 
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De acordo com Philippe (1998), o amor segue uma longa tradição 

filosófica, teológica e mística. Na filosofia grega, a compreensão do amor 

espiritual e divino fez evoluir o pensamento filosófico e teológico, de modo que 

o entendimento do que é o homem e o mistério de Deus fossem estudados 

mais compenetradamente. O problema que o amor ocupa na filosofia grega é 

bem extenso e decisivo para o plano especulativo, sendo conceituado por 

vários teólogos e filósofos.  

Para a filosofia platônica, o amor-eros, no qual nós entramos em 

comunhão com o bem em si, pelo belo em si, é um amor primordial, em que o 

homem não poderá ser perfeito sem este impulso de natureza sensível em 

direção ao mundo espiritual e inteligível. (PHILLIPPE, 1998: 18). Segundo 

Platão, o homem só pode ser aquilo pelo qual está destinado a ser, se estiver 

tomado por este amor-eros, onde há o desejo da imortalidade e do belo, como 

se do contrário sua existência se resumisse a nada. Aristóteles, distintamente 

de Platão, não considera eros o amor fundamental, mas a filia, que é o amor de 

amizade que hoje em dia perdeu seu sentido profundo conforme foi definido 

pelo filósofo. Quando falamos do amor de amizade, tratamos de um amor que 

não diminui e que se entrelaça de tal modo entre duas pessoas que se amam e 

que se escolheram para serem amigos (PHILLIPPE, 1998: 56). O amor filia 

partilha da cumplicidade, da sinceridade, do companheirismo e deve ser vivido 

entre pessoas de todas as idades, ou seja, a amizade não pode ser indiferente 

ao homem, visto que ela é o que lhe permite ser ele mesmo e também é aquilo 

que o faz se associar a outra pessoa, princípio básico de uma vida em 

sociedade (PHILLIPPE, 1998: 61). O amor-agape, segundo Phillippe, não será 

abordado somente numa visão filosófica, mas também numa visão teológica. 

Tal amor-agape é completamente diferente de qualquer outro amor, porque ele 

é o amor de Deus, que é infinito, substancial e fecundo, pois quem ele toca é 

penetrado por este amor (PHILLIPPE, 1998: 21). O motivo pelo qual esse amor 

se distingue dos demais é pelo amor eterno do Pai pelo Filho, e do Pai e Filho 

pelo Espírito Santo, isso se confirma quando São João afirma que ―Deus é 

amor‖ (PHILLIPPE, 1998: 77). É o que se lê na seguinte afirmação de Phillippe: 

E nós podemos dizer que o agape, que significa o amor 

trinitário, não se identifica, jamais, com esse impulso que é o 

eros – o qual não se identifica com uma ternura espontânea, 
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nem tampouco se identifica ao amor recíproco, a filia  

(PHILLIPPE, 1998: 77). 

 

Farei agora um breve esboço sobre os afetos dentro do romance Fazes-

me falta, de acordo com as teorias acima expostas. Bauman explicita a 

fragilidade dos vínculos afetivos no mundo moderno em que os laços 

construídos deixam sempre uma brecha, uma saída de emergência, caso a 

relação entre em degradação. Na narrativa de Inês Pedrosa, essa fragilidade 

dos vínculos afetivos é problematizada, uma vez que as personagens feminina 

e masculina mantêm um diálogo mesmo após a morte de uma delas. Esse 

vínculo se mantém por meio do diálogo e da experiência amorosa das 

personagens. A experiência amorosa vivida entre as duas personagens não 

deve ser pensada exclusivamente como um amor-eros ou um amor-agape, 

mas pode ser entendida na qualidade de um amor-filia. Isso se verifica na 

passagem a seguir de Fazes-me falta: 

Se um dia tu começasses a defender ditaduras, a apagar 

rostos de fotografias ou a relativizar o valor da liberdade, eu 

não conseguiria continuar a chamar-te amiga. Ainda assim, 

arranjaria maneira de envolver essa tua mudança no manto da 

doença, procuraria – eu, que não acredito na psiquiatria – um 

psiquiatra que te tratasse. Mas se, sem abjurares do nosso 

credo fundamental, tu matasses, traísses, roubasses, eu 

testemunharia, de olhos lavados, a tua inocência (PEDROSA, 

2003: 199). 

 

No entanto, desde o início do romance a personagem feminina tem uma 

crença religiosa em Deus, fortalecida no decorrer da narrativa, e pode-se dizer 

que essa crença religiosa trata do amor-agape que a personagem feminina 

nutre por um Deus que é amor. Em contraponto, a personagem masculina é 

descrente para com Deus, exprime uma certa insatisfação para com Ele pelas 

perdas afetivas, mais especificamente pela perda da mulher que dava sentido a 

sua vida. A crença feminina pode ser observada claramente neste pequeno 

recorte do romance: 

Preciso de me despedir de ti, ou de aceitar a morte, que é a 

mesma coisa. Não pude despedir-me de ninguém, nunca. Os 

meus pais despenharam-se sem mim numa curva de estrada, 

tinha eu catorze anos e quis perder a fé em Deus. Tinham-me 
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ensinado que Deus dava na medida da nossa entrega – e 

Deus deu-me o seu sorriso oscilante em troca da minha 

incompreensível dor. O pior tinha acontecido; ninguém mais 

me poderia retirar nada. Deus oferecera-me a luz escaldante 

da dor para me intensificar a vida (PEDROSA, 2003: 71). 

 

Considerações Finais 

O romance Fazes-me falta, de Inês Pedrosa, aborda uma experiência 

amorosa bastante intensa entre um homem e uma mulher. Experiência essa 

que se manteve no limite da amizade e da paixão. Ela morre muito jovem 

deixando toda uma vida pela frente a ser vivida, e ele, já com idade um pouco 

avançada, não consegue aceitar e entender o porquê de sua morte tão 

precoce. ―Quantos dias demorarei a esquecer o teu rosto? Lembro-te a cada 

minuto. Parcela, a parcela, para não te perder‖ (PEDROSA, 2003: 34). Através 

dessa declaração podemos perceber a intensidade dos afetos entre a 

personagem feminina e masculina. A presença constante de Deus desde o 

início do romance faz pensar o tipo de relação que as personagens têm com 

essa figura divina, logo em seguida o que fica claro no romance é que a 

personagem feminina nutre uma crença por Deus enquanto a personagem 

masculina é descrente e anuncia uma certa repulsa por Ele. Dessa forma, 

temos várias possibilidades de leitura, podemos dizer que se trata de dois 

monólogos ou de um diálogo espectral, de acordo com Francesca Angiolillo e 

Eduardo Prado Coelho. A nossa intenção aqui não é defender ou definir qual 

seria a melhor leitura, apenas apresentamos as possibilidades que existem 

argumentando que ambos estão corretos, de acordo com o que sugere Moisés 

e Butor. 

A questão dos afetos pôde ser definida na medida em que as teorias de 

Bauman e Phillippe foram evocadas. No entanto, essa definição não pode ser 

única, nem absoluta, uma vez que se trata de um romance ficcional 

contemporâneo. O que podemos apreender dessa discussão sobre os afetos, o 

amor, a crença, é que há uma longa tradição filosófica e teológica a ser 

estudada para então talvez de forma mais segura e eficaz entender esses 

vínculos afetivos. A abordagem feita neste artigo sobre a questão dos afetos se 

deu de forma bem sucinta, que apenas iniciou uma longa discussão acerca de 

uma questão que de acordo com Phillippe já vem de longa data e que, mesmo 
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assim, ainda não está concluída e talvez não possa ser finalizada, uma vez que 

o amor não pode ser definido, sistematizado, estruturado, ele apenas pode ser 

sentido e vivido, afinal cada experiência amorosa é ímpar. 

 Há diferentes teorias e correntes que influenciam o pensamento 

contemporâneo das Ciências Humanas e dos estudos crítico-literários. 

Algumas se encaminham para o mesmo ponto, outras se distanciam. Tendo 

isso em mente, tentamos adequar as nossas reflexões acerca da própria 

escrita de Inês Pedrosa e, a partir desse ponto, pensadas as noções de afeto e 

crença, monólogo ou diálogo, bem como as relações amorosas das 

personagens no jogo das vozes narrativas. Partindo-se do estatuto da 

elaboração de toda trama narrativa das personagens por uma escritora 

portuguesa contemporânea e sem intenção de criar rótulos ou definir a arte 

literária pela biografia da autora, percebemos um forte questionamento em 

relação à valorização dos afetos e da crença religiosa no mundo moderno. 

Para Inês Pedrosa: 

Não importa o que se ama. Importa a matéria desse amor. As 

sucessivas camadas de vida que se atiram para dentro desse 

amor. As palavras são só um princípio – nem sequer o 

princípio. Porque no amor os princípios, os meios, os fins são 

apenas fragmentos de uma história que continua para lá dela, 

antes e depois do sangue breve de uma vida. Tudo serve a 

essa obsessão de verdade a que chamamos amor. O sujo, a 

luz, o áspero, o macio, a falha, a persistência (PEDROSA, 

2003: 136). 
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A tecitura da rememoração e a dor na escritura em El furgón de los locos 

de Carlos Liscano 

Selomar Claudio Borges 

Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC 

 Passaram-se muitos anos para que Carlos Liscano, um sobrevivente dos 

cárceres da ditadura uruguaia, pudesse ou quisesse escrever sobre o tema da 

tortura. Na verdade, mais de 15 anos após sua libertação em 1985, mais de 30 

anos após o início da tortura, de seu corpo e de sua mente, nos calabouços 

úmidos de uma conhecida prisão de horrores em Montevidéu, ironicamente 

denominada ―Liberdade‖. Umidade essa reforçada pelo ―tacho‖, instrumento de 

tortura usado para submergir os presos; quem sabe, também pelos corpos 

suados dos torturadores nos esforços do procedimento: segurar com muita 

força o torturado, submetê-lo, golpeá-lo, submergi-lo na água, interrogá-lo, não 

deixá-lo morrer. Ainda, no torturado pelo esforço quase involuntário de um 

corpo que não se submete sem reação, que insiste na luta por viver, que teme, 

que odeia; depois, que esquece e lembra.  

 El furgón de los locos, lançado à luz em 2001, foi o título escolhido pelo 

seu autor. Título esse que se refere à ultima viagem a bordo de um furgão 

policial, da prisão à liberdade, de um grupo de presos políticos, todos 

carregando muitos anos de isolamento e suplícios. Talvez se refira também ao 

que Mário Benedetti (apud BLIXEN, 2006: 81) escreve acerca de um informe 

de Anistia Internacional em que, por sua vez, se lê a opinião do diretor da 

Prisão de Liberdade: ―No nos atrevimos a liquidarlos a todos cuando tuvimos la 

oportunidad y en el futuro tendremos que soltarlos. Debemos aprovechar el 

tiempo que nos queda para volverlos locos‖. 

 O livro é dividido em três partes, cada qual com uma série de relatos em 

que o narrador conta a sua história. E mesmo que todas elas estejam 

permeadas pelo assunto principal da tortura, com menções diretas ou indiretas 

a ela, chama a atenção o fato de que na primeira, denominada Dos urnas en 

un auto, a dramatização não se centre na tortura mas em um outro tipo de 

sofrimento do narrador, sofrimento esse ligado à uma necessidade de resgate 
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de sua identidade, e também a uma obrigação auto-imposta do pagamento de 

uma dívida consigo mesmo e com a representação paterna, com sua memória 

e com sua dignidade. É justamente nessa primeira parte de El furgón de los 

locos que nos focaremos nossa na construção deste trabalho.  

 Nossa intenção é imiscuir-nos na forma do tecer da dor na malha 

narrativa, no que tem de trama, no que tem de urdidura. E tentar decifrar até 

que ponto a orfandade do narrador, a sua posição testemunhal e o não-lugar 

de seus pais, problematizam a contraposição entre uma suposta realidade do 

autor e a ficção. 

 O relato de Dos urnas en un auto começa com uma recordação: ―Acabo 

de cumplir siete años. Estoy aprendiendo la hora, pero no tengo reloj‖ 

(LISCANO, 2007: 11). O narrador já é homem maduro quando conta, ou 

melhor, escreve a história. Já passou pela prisão, pela tortura, pelo auto-exílio, 

portanto a recordação evocada será a primeira tecitura na construção do relato. 

Parece-nos que a escolha dessa imagem para dar início ao relato encaminha 

de maneira decisiva, já desde um começo, o que encontraremos: a comoção 

de um obrar solitário e, por sua vez, o lembrar como instrumento do contar e o 

tempo como elemento do todo. Seria a voz de uma criança na sua voz já 

adulta, o quadro pintado de onde brotam as inquietudes geradas por um 

aprendizado novo, em que, no entanto, já se opõe a falta, representada no 

relógio inexistente, na máquina necessária e desejada.   

 De aí, dessa imagem que surge, ou melhor, que é evocada do passado, 

abrem-se caminhos possíveis para a continuação do narrar, e certamente não 

serão poucos; a escolha é definitiva para o que virá em decorrência, no 

desenvolvimento da tela narrativa que se forma. A escolha, num primeiro 

momento, é de uma lembrança em que a força reside no olhar atento (por isso 

dizemos em português aprender a ver a hora), o que sugere a importância de 

um sentido desencadeador de outras tantas lembranças, mesmo que a falta se 

estabeleça ao não possibilitar o manuseio, o toque. Faz-nos recordar a imagem 

chamada ou gerada daquela madalena em No caminho de Swann, 

desencadeadora de reminiscências, sem esclarecer a que tempo pertencem: 

 



531 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

[...] acabrunhado com aquele triste dia e a perspectiva de mais 

um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos lábios uma 

colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço de 

madalena. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de 

envolta com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, 

estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim 

[...] Por certo, o que assim palpita no fundo de mim deve ser a 

imagem, a recordação visível que, ligada a esse sabor, tenta 

segui-lo até chegar a mim. Mas debate-se demasiado longe, 

demasiado confusamente; mal e mal percebo o reflexo neutro 

em que se confunde o ininteligível turbilhão das cores agitadas; 

mas não posso distinguir a forma, pedir-lhe, como ao único 

intérprete possível, que me traduza o testemunho de seu 

contemporâneo, de seu inseparável companheiro, o sabor, 

pedir-lhe que me indique de que circunstância particular, de 

que época do passado é que se trata. (PROUST, 1979: 31-32). 

 

O sentido do paladar nesta parte da narrativa de Proust desperta sentidos 

outros que por sua vez abrirão mundos feitos de imagens, sons, gostos, 

odores, formas, enfim, texturas. Aí o tempo se revela fluídico.  

 Não é o mesmo na imagem evocada pelo narrador de Liscano já que, 

ainda que desperte igualmente as diversas texturas, o tempo quer parecer 

aquele tempo que pensamos ter como medir, ou mesmo capturar, mas que 

obviamente se escapa entre os dedos. A menção do tempo tem nesse 

momento uma série de implicações subjetivas, que sugerem, se vamos 

sintetizá-las em um único aspecto, que a recordação será o principal no 

processo do narrar.  

 Walter Benjamin (1985) refere: ―Sabemos que Proust não descreveu em 

sua obra uma vida como ela de fato foi, e sim uma vida lembrada por quem a 

viveu‖. Pensamos que esse aspecto apontado por Benjamin é o que inspira as 

argumentações que estamos tecendo, no entanto gostaríamos de deixar 

assentado nosso conceito de que tanto Carlos Liscano, na obra que estamos 

analisando, quanto o próprio Marcel Proust, em sua Recherche, não estão de 

forma restrita criando uma obra autobiográfica, com o que essa terminologia 

tem de reducionista e limitadora. Queremos fazer finca-pé nisto: esses autores 

estão interessados, pelo menos seus textos nos insinuam isto, na criação 

literária prioritariamente, num zelo próprio que tem todo artista na construção 
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artesanal de sua obra, mesmo que o material da ficcionalização possa ser 

atribuído a uma vivência pessoal. 

 Em El furgón de los locos e, portanto, em Dos urnas en un auto, uma 

voz conta a sua história, sem explicitar o nome próprio de quem a conta, 

tampouco que se chama Carlos Liscano – como o próprio Liscano o faz em 

outras narrativas, como em El escritor y el otro1, por exemplo. Ainda que fosse 

o caso, ou seja, dar-lhe o nome do autor de carne e osso ao narrador, este 

obviamente seria sempre uma criação ficcional. Essas escolhas, de insinuar-se 

partícipe da história, faz o autor a plena consciência, já que influem no caminho 

pelo qual pretende direcionar a sua produção. De todo modo, a ficcionalização 

propicia maior liberdade de jogar com tudo o que tem e cria vida no mundo 

possível, diferentemente das limitações óbvias que têm os historiadores. 

Recordemos o que Derrida, quando tratando de Baudelaire, comenta sobre a 

criação ficcional:  

 

Según el derecho civil de la propiedad de las obras literarias, la 

ficción se le atribuye a su firmante, Baudelaire, y él es quien le 

pone el título. Ahora bien, en razón y en virtud de ese mismo 

derecho – el derecho así llamado de autor –, dicha ficción sitúa 

el relato no en boca, en la pluma o bajo la responsabilidad del 

autor, sino – por supuesto – del narrador. Éste, a su vez, es 

ficticio: es una ficción del autor; y el discurso del narrador, su 

relato, sus deliberaciones, las conclusiones de su deliberación 

[...] El relato (ficticio), de hecho, lo produce el narrador ficticio; 

pero, al igual que el narrador, el relato sólo es ficticio entre 

Baudelaire y nosotros, por así decirlo, porque el narrador 

ficticio produce su relato como un relato verdadero, y en eso es 

en lo que consiste la ficción o el simulacro producido por el 

autor. Esto es lo que parece compartir con el fenómeno de la 

moneda falsa (hacer pasar una ficción por ―verdadera‖) 

(DERRIDA, 1995: 95).  

 

Por convenção, segue Derrida, nós leitores sabemos quando uma ficção é 

ficção e, portanto, não pensemos neste fenômeno de ―moeda falsa‖, posto que 

não há abuso de confiança que faz passar o falso por verdadeiro.  

                                                        
1
 El escritor y el otro, Montevideo: Planeta, 2007. 
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 Mas há quem possa duvidar tratar-se puramente de uma ficção. Em 

princípio, teríamos que ler o relato de Liscano como invenção. No entanto, as 

referências a dados pessoais do autor, informações que já se tornaram 

públicas, põem-nos em cheque. Esses elementos poderiam gerar desconfiança 

no leitor, tensão ao ter essa leitura tão só como uma invenção de um escritor. 

Ou seja, o corpus ao ligar-se ao referencial passariam a idéia de relatos 

puramente autobiográficos ou testemunhais. Ainda que tenhamos consciência 

de que nenhuma marca textual nos obrigue a ler os relatos contidos no livro 

como informação histórica, a tensão gerada pelo mesmo relato, que põe em 

choque dados biográficos e históricos do autor e do Uruguai, pode levar o leitor 

a querer quebrar este contrato tácito de leitura de uma obra ficcional. E que 

referências são muitas. 

 No relato de Liscano que estamos analisando temos um escritor 

contando parte de sua história:  

 

Pasarán veintisiete años antes de que encuentre una voz que 

pueda hablar de los viejos tiempos. Un día la voz entenderá 

que la relación entre el individuo aislado y las palabras tiene 

suficiente jerarquía, e interés literario, como para ser contada, y 

escribiré [....] (LISCANO, 2007: 183). 

 

Ou seja, o texto, tido como ficção, fala de um escritor que nasce em meio ao 

caos; que se faz na prisão. E sabemos que o escritor Carlos Liscano, o de 

carne e osso, escreve seu primeiro livro, La mansión del tirano2, ainda preso. O 

homem que conta a história em El furgón de los locos se faz escritor como 

preso de uma ditadura cívico-militar no Uruguai. Também é fato histórico que 

existiu uma sanguinária ditadura no Uruguai, e que em seus calabouços estava 

preso um homem chamado Carlos Liscano. Na primeira parte do livro que 

estamos trabalhando, encontramos um apelido e um sobrenome: Cholo 

González; conta o narrador: ―El Cholo estuvo preso, se fugó de la cárcel de 

Punta Carretas en 1971. En 1972 se refugió en Chile. Viajó después a Cuba. 

En 1975 salió de Cuba [...]‖ (LISCANO, 2007: 18). Todos esses dados e outros 

                                                        
2
 La mansión del tirano. Montevidéu: Arca, 1992. 
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mais podemos encontrá-los em uma biografia escrita por Maria Esther Gilio 

sobre o homem de carne e osso Cholo González, inclusive lemos em seu livro: 

―[...] a mí me pusieron a la celda con Liscano [...]‖ (GILIO, 2004: 118). 

 Portanto, não é sem motivos que muitos se darão a liberdade de ler o 

relato como uma obra mais biográfica e histórica que ficcional. Ainda assim, 

objetaríamos que a percepção da ficcionalidade presente em tais textos é o 

que os faz literários. Sobre isto Bellemin-Nöel (1983: 79) argumenta:  

 

[...] Mas, por outro lado, temos o direito de encontrar prazer em 

ler na autobiografia um romance de tipo particular, cujo herói-

narrador poderia validamente passar por um ser de ficção. 

Num livro decisivo, Philippe Lejeune3 estabeleceu as bases, as 

modalidades e as conseqüências do ―pacto‖ que o projeto, 

realizado pelo escritor de oferecer a narrativa de sua 

existência, instaura com o leitor. Se existe pacto, ―efeito 

contratual historicamente variável‖ referente a ―um modo de 

leitura tanto quanto a um tipo de escritura‖, existe literatura e 

não documento para historiadores: por conseguinte, o autor 

não tem realidade a não ser literária. 

 

Não devemos esquecer que Liscano preferiu a via ficcional e ainda, como 

referimos no começo, demorou-se a relacionar a seus escritos, de forma mais 

veemente, temas diretamente ligados à ditadura uruguaia e a sua experiência 

nela; ou pelo menos, de fazer uso de elementos, em forma explícita, com 

respeito a essa etapa de sua vida.  

 Frente a todas indefinições ou hibridismos, Ludmer (2007: 7) situa a 

literatura de Liscano no que ela denomina ―escrituras pós-autônomas‖. 

Segundo a autora, essas podem exibir ou não suas marcas de pertença aos 

tópicos da auto-referencialidade que marcaram a era da literatura autônoma. 

Ainda, essas escrituras transpõem constantemente a fronteira entre aqueles 

parâmetros que definem o que é literatura e o que é ―realidade do cotidiano‖. 

Ficariam fora e dentro, são e não são literatura ao mesmo tempo, ―realidade-

ficção‖ para Ludmer. Diferenciar-se-iam dos clássicos latino-americanos – os 

                                                        
3
 Le Pacte Autobiographique, Seuil, 1975. 
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do chamado boom, por exemplo – por não traçar limites claros entre a 

realidade histórica (como ―real‖) e o literário (como fabulação ou pura 

subjetividade); a tensão que surgiria daí, que para a autora a ficção consistia 

nisso, já não ocorre nas escrituras pós-autônomas. Com essa perda de 

autonomia – que antes podia referir-se a si mesma –, terminam-se as 

classificações literárias, e além disso, ―la diferenciación literaria entre realidad 

histórica y ficción‖. Diríamos que para a autora, Liscano trabalharia com uma 

espécie de ―indiferenciação‖ entre realidade e ficção.  

 Temos, portanto, em mãos um texto que diminui até o máximo as suas 

fronteiras com a literatura ficcional, com um autor que constantemente fala de 

si, ou melhor, que se auto-ficcionaliza. No entanto, estamos convencidos que a 

força de sua literatura, e uma grande oportunidade para assentar nossas 

argumentações é o texto o qual nos estamos debruçando, é a sua textura, sua 

construção enquanto ficção. Agamben (2007: 61) diz que o autor é ―[...] o 

ilegível que torna possível a leitura, o vazio lendário de que procedem a 

escritura e o discurso. O gesto do autor é atestado na obra a que também dá 

vida, como uma presença incongruente e estranha [...]‖. Liscano ainda que 

esteja marcado em seu texto por meio de uma aparente voz de autor que é a 

voz do narrador, portanto, também na aparência, marcando presença, não está 

presente por este motivo, e sim pelo gesto mesmo de deixar espaços vazios 

que serão ocupados pela leitura ou pelo leitor. Como toda obra, está aberta à 

interpretação, ou melhor dito, à intervenção do outro: ―Pois tão ilegítima quanto 

a tentativa de construir a personalidade do autor através da obra é a de tornar 

seu gesto a chave secreta da leitura‖ (AGAMBEN, 2007: 63). 

 Ainda que o processo especulativo de pensar que um autor talvez se 

disfarce na voz de um outro para dizer coisas que podem ser as que quer dizer 

ele próprio não deixe se ser atraente, o que orienta nosso trabalho é pensar na 

criação ficcional como uma construção, árdua e pensada, de manejo de 

diversos elementos formais que serão, juntamente ao argumento, os fios do 

tecido que vai tomando forma. Osman Lins (1974) diz que ao escrever não 

abdica de sua lucidez, do que escreve está banido o acaso. Liscano cria uma 

voz para expressar essa lucidez na sua escritura, um projeto de criação que se 

dá ao criar um escritor dentro da própria narrativa, o que ele mesmo 
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denominou Teoría falsa acerca de cómo alguien se hace escritor, teoriza que 

―[...] el escritor es la mayor obra del escritor. El escritor es una ficción y su obra 

principal no son sus libros sino que es él mismo, la invención del personaje que 

los va a escribir‖ (LISCANO, 2010: 123)4. E Lins (1974: 17-18) parece compartir 

estas idéias com respeito a uma voz outra criada para criar: ―Outra voz ressoa 

em minha boca, a voz das perguntas, das retificações, a voz de outro, de 

outros, mas invocada por mim. Se existe outra voz, outra boca existe, e 

havendo outra boca, outra cabeça haverá, outros pés, outras mãos, outra 

figura, um cúmplice [...] dividiremos ambos a plenitude e o peso do pronome 

‗eu‘‖. 

 Esse eu no trato do seu ato de contar a história de Dos urnas en un auto 

apela à memória. Uma memória fragmentada, que busca material para 

confeccionar os diversos pedaços de tela que comporão a história no todo. 

Retornemos à Benjamin (1985) quando diz que o autor trabalha também com o 

esquecimento. Pois – no caso de Proust, mas aqui conceituamos que 

igualmente no texto de Liscano – o tecido de sua rememoração pode dar-se de 

forma espontânea, ou seja, é a recordação que formará aqueles fios da trama 

que passarão pelo feixe de fios dispostos antecipadamente, de forma 

inconsciente, para que se possa a partir de um primeiro trabalho já feito, a 

urdidura, completar algo já disposto, porém esquecido; é no trabalho intenso 

com as reminiscências que o esquecido vai brotando, pois sempre esteve aí. O 

próprio fato de se trabalhar e voltar a trabalhar o texto já construído para, na 

sua reformulação, na reconstrução incessante, é um exemplo do trabalho do 

esquecimento no interior da mesma obra. Refere ainda Benjamin (1985: 37):  

 

Pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 

encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento 

lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo 

o que veio antes e depois. Num outro sentido, é a 

reminiscência que prescreve com rigor, o modo de textura. Ou 

seja, a unidade do texto está apenas no actus purus da própria 

recordação, e não na pessoa do autor, e muito menos na ação. 

 

                                                        
4
 Ver também El escritor y el otro, Montevideo: Planeta, 2007. 
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 Em El furgón de los locos, mais especificamente na sua primeira parte, 

as reminiscências do narrador se intensificam sempre em torno à urdidura do 

trauma da perda dos pais, de uma orfandade que parece ser de uma dor tão ou 

mais intensa que a da tortura no cárcere, maior ainda que o abandono e a 

solidão na prisão, ou melhor, esse sentimento de relação interrompida e sem 

conclusão intensificaria esse abandono e solidão. Percebemos que nas duas 

outras partes que compõem o livro, o tema da tortura será muito mais 

explorado, condição essa que as transformariam em relatos de um 

sobrevivente, de uma testemunha dos horrores dos calabouços. No entanto, ao 

dar ênfase à memória da infância e ao não-lugar de seus pais – pois já mortos 

não sabe o narrador onde estão seus restos –, o trauma esforça-se por 

transformar-se em escritura, como única forma de alívio e, talvez, de 

sobrevivência. O narrador é um escritor, como já destacamos; como ser de 

papel sua história é línguística, textual, sem existência fora da linguagem. Ele, 

enquanto escritor, narra-se como tal; transmuta seu corpo em corpus. Seu 

trauma se converte também em texto, e vai numa via de análise muito 

particular, que difere, por exemplo, do tratamento psicanalítico de um outro 

frente a um analista. Freud (apud BELLEMIN-NÖEL, 1983: 83), observa sobre 

o processo daquele que escreve: 

 

Nossa abordagem consiste na observação consciente dos 

processos psíquicos anormais em outro homem, a fim de poder 

prever e enunciar suas leis. Já o romancista age de maneira 

totalmente diferente: concentra-se no inconsciente de sua 

própria psique, presta atenção em todas as suas virtualidades 

e atribui-lhes expressão artística, em lugar de recalcá-las pela 

crítica consciente. Através de seu próprio íntimo, ele apreende 

aquilo que nós só apreendemos através dos outros: quais são 

as leis que regem a vida do inconsciente; mas o romancista 

não tem qualquer necessidade de formulá-las nem tampouco 

percebê-las claramente: graças à tolerância de sua inteligência, 

elas são incorporadas às suas próprias criações. 

 

 Tem aquele que conta escrevendo e que fala de sua experiência, 

sempre íntima e de difícil comunicação, que expor-se ao outro, dramatizar por 

meio da seleção, do corte, da ambiguidade da fabulação. Mesmo tendo a 
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opção da escolha do que passa a contar, o nosso narrador prefere tentar fazer 

saltar aqueles dramas mais mal resolvidos em sua história. Rememora seu 

passado e invoca imagens que se projetam para representar aqueles que lhe 

fazem falta. O menino que vê o pai rijo de frio na volta do trabalho e que logo 

em seguida enfrenta novamente o frio, pela família, pelo trabalho. Esse pai sem 

fala, o pai sem palavras, o pai torpe nas ações comuns, o qual na sua ausência 

se faz cada vez mais presente; o pai sem tempo para ensinar-lhe a aprender 

ver a hora, o pai que deixa a marca do ódio no narrador por tirar-lhe a 

possibilidade do último refúgio possível ao suicidar-se. Essa imagem do pai, ao 

não ser a do tirano, nem sequer a do podador, senão a do cumpridor dos 

deveres, cria para o narrador uma dívida de afeto difícil de expressar, mútua 

dificuldade como foi sempre entre os dois. A esse pai sem fala, esforça-se 

agora o narrador em dar-lhe voz, e é o que faz por meio da escritura de suas 

memórias e da revelação, por fim, da dor presa: ―Lloro en silencio, y dejo que 

las lágrimas me corran por la cara‖ (LISCANO, 2007: 51). Ainda que resista, a 

sua voz, sempre sufocada, continua com a dificuldade da fala reveladora: ―Creí 

que tenía muchas cosas para decirles y en realidad no tenía ninguna‖ 

(LISCANO, 2007: 56). 

 Na imagem da mãe, a busca da redenção. A menina que ia descalça, no 

rigoroso inverno, à escola primária. Aquela que detém a fala, a voz. A que ―[...] 

se lo cuenta todo, se da cuenta de todo [...]‖ (LISCANO, 2007: 30). Não tem 

mais o narrador a possibilidade de redimir-se ante a que sempre podia contar 

tudo e que lhe contava tudo, tem agora a voz silenciada pela ausência, tem 

uma dívida com a palavra não dita. Novamente, reconforta-se na escritura, que 

é a que dá voz ao silenciado, e que, ainda, por meio da mesma escritura exalta 

seu ofício de escrever: ―Decirles que a ellos, que en los 30 años hicieron nada 

más que hasta el tercer año en una escuela rural, les ha salido un hijo dedicado 

a los libros‖ (LISCANO, 2007: 34). 

 E essa dedicação é solitária. Escrever é um processo de irmandade com 

a solidão. E a escritura é o meio pelo qual a memória se revela e revela, sobre 

si e sobre a experiência com o outro. Derrida (1967) cita que Freud considera a 

escrita como técnica a serviço da memória, técnica exterior, auxiliar da 

memória psíquica e não ela mesma memória. O que é evocado do passado, ou 
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aquela urdidura do tecido que é projetada desde os recônditos da memória, 

entrarão no jogo da escritura do narrador de Liscano, que obrará para resgatar 

o testemunho possível, a experiência, que não é a mesma verdade, sim o 

rememorado. 

 ―A escrita substitui a percepção antes mesmo desta aparecer a si 

própria. A ‗memória‘ ou a escrita são a abertura desse próprio aparecer. O 

‗percebido‘ só se dá a ler no passado, abaixo da percepção e depois dela‖ 

(DERRIDA, 1967: 218-219). Sabemos que o narrador já viajou no furgão, está 

livre da prisão, sem, no entanto, sentir-se totalmente livre dela. Agora está 

sozinho num mundo que lhe é estranho. Muitos anos se passaram, com o 

mínimo de contato humano, e a pobreza das percepções carcerárias só serão 

valorizadas pela escritura. E ao ter que enfrentar as lembranças do antes e 

durante a experiência da prisão, enfrentará a si mesmo, talvez sem perceber 

que essa é sua maneira de se defender do mundo e de si próprio. Segundo 

Derrida (1967) a escrita se constitui numa proteção, contra si mesmo, já que ao 

deixar-se escrever o sujeito se expõe, se deixa ameaçar pelo mesmo ato de 

escrever. O nosso narrador ao constituir-se como escritor cria também um 

método de auto-defesa. Sabe que ao enfrentar a liberdade, ou o fora da prisão, 

terá muitas escolhas que tomar. Sente-se debilitado frente ao novo desafio, 

não sabe o que fazer em sociedade. Terá sim que deixar essas decisões ao 

homem do dia a dia, pois o escritor poderá refugiar-se no ofício de escrever. 

Saberá que escrevendo poderá resgatar o legado paterno perdido. Poderá 

prometer-se o resgate do não-lugar de seus pais: ―Entonces siento otra vez que 

me gustaría que hubiera un sitio, un lugar donde estuvieran los restos de mis 

padres, a donde yo pudiera ir y decirles: Disculpen la demora, me costó llegar, 

pero aquí estoy. Salí de la cárcel‖ (LISCANO, 2007: 52). 

 O drama que se impõe ao narrador lhe obriga a dramatização do trauma 

ao escrever. Ao deixar a prisão e a tortura ele se converte de fato em um 

sobrevivente e um testemunho vivo do horror, como já referimos. Agamben 

(2000: 26) observa: ―El superviviente tiene la vocación de la memoria, no puede 

no recordar‖. E a memória é a que possibilitará uma possível reconstrução do 

passado, com vistas à sobrevivência; se se mantém escrevendo, a sobrevida 

ocorrerá, já que ao homem feito de letras a não-escritura significa a morte.  
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 O homem da ficção, aquele que rememora, dentro da ficção, e com ela 

se irmana e se faz escritor, tem na memória o material que dará no resgate da 

dor. Dor contida, grito sufocado. Agamben (2000), tendo os relatos de Primo 

Levi, fala sobre as situações-limite da dor e da fome nos campos de 

concentração de Auschwitz. Lá esse limite levou a muitos a estados de mortos-

vivos, em que já a vida psíquica ia deixando aquele corpo sem energias. Esses 

não-homens5 recebiam a curiosa denominação de muçulmanos. Quando ainda 

conseguiam pensar coerentemente, mesmo que a um passo de chegarem 

àquele estado expressado pelo olhar vago, esses prisioneiros se davam conta 

de sua situação e, portanto, que logo seriam selecionados para as câmaras de 

gás. ―Por eso, la preocupación más firme del deportado era la de esconder sus 

enfermedades y postraciones, ocultar incesantemente al musulmán que sentía 

aflorar dentro de sí por todas partes.‖ (AGAMBEN, 2000: 53). Na ditadura que 

assolou o Uruguai a partir dos anos 1970, muitos casos-limite também 

sucediam. Nosso narrador, exemplo dramatizado disso, toma atitude 

semelhante para não sucumbir. Só, imundo, enfermo, torturado, sabe da morte 

da mãe e mais adiante do suicídio do pai. Já que ele decide viver, não pode 

deixar-se destruir: 

 

Enseguida, no sé cómo, me hago un plan: aquí no ha pasado 

nada. Los militares, claro, están al tanto de que mi madre ha 

muerto. Si yo muestro que eso me duele mucho, si muestro 

que estoy débil, aprovecharán para intentar destruirme. Por 

tanto, aquí todo sigue igual [...] mi padre, después de 

despedirse de su casa, de los vecinos, del barrio, se suicidó. 

Acaban de decírmelo y decido que aquí no ha ocurrido nada. 

Me cierro, como una piedra. Quedaré así años. De noche, en la 

oscuridad, cara a la pared, vienen los recuerdos, toda la noche 

(LISCANO, 2007: 24-30). 

 

 Mesmo quando o narrador, após deixar a prisão, sai de seu país, 

impondo-se um auto-exílio, não consegue extravasar a dor contida. Exilado de 

seu país, exilado de seu passado. O passado parece exigir-lhe contas. Restos 

e reminiscências. A dor de não saber o paradeiro dos ossos dos pais segue 

                                                        
5
 Termo acunhado por Agamben já que esses prisioneiros chegavam ou ultrapassavam o 

umbral do que consideramos ser um homem. 
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como se fossem novas sessões de tortura. Restos que faltam. Por fim, 

transborda um pouco do sofrimento acumulado. Da visita, naquele país distante 

onde se encontra, um cemitério; as lágrimas, a certeza de que tem que re-

encontrar os pais. 

 Os problemas que tem o narrador, suas angústias e preocupações, 

ligam-se à relação com o outro, ou à falta dessa relação. O outro é o pai, a lei, 

que nem sempre operou como tal, mas a lei, sobretudo. O outro é a mãe, fonte 

do primeiro prazer corporal, e a voz. Ele mesmo, a possibilidade da voz, o 

desejo. Porém na não-voz, a dor; submisso ao desejo constante de 

reconhecimento dos pais, agora só possível através da linguagem, ou melhor, 

da escritura, insere-se a marca do desejo do que continua. Talvez o narrador 

procure fugir da censura imposta pela imagem desejável dos pais, e, sem o 

saber, opressora. Derrida (1967: 221) diz que ―a escritura é impensável sem o 

recalque‖. A censura e o fracasso como condição para que se realize. A 

escritura nas suas rasuras, espaços em branco e disfarces, na metáfora 

freudiana da censura. ―A aparente exterioridade da censura política reenvia a 

uma censura essencial que liga o escritor à sua própria escritura‖ (DERRIDA, 

1967: 221). 

 Ao apelar à escritura, às marcas textuais do rememorado, o narrador 

empreende uma exploração profunda. Pois tem que deter-se a selecionar o 

que escreve, a lapidar a memória em bruto para formar o tecido, o texto. E não 

só isso, o escritor escreve para o outro. Seu labor é solitário, mas tende ao 

mundo e o mundo está nele. Segundo Derrida (1967) já somos escritos, mas 

não há a verdadeira exploração se não escrevemos. O escritor se escreve. O 

sujeito da escritura é um sistema de relações do que vive no interior e no 

exterior desse sujeito.  

 As experiências traumáticas da dor no cárcere uruguaio, a exemplo do 

que foram as em Auschwitz, Hiroshima, e em qualquer lugar onde o horror 

deixou suas marcas, assemelham-se a uma passagem pela morte e do retorno 

dela. E claro, o personagem que vai ser representado na escritura de quem 

rememora tais experiências será sempre o resultado desse renascer da morte 

aparente. Sim, porque nosso conceito sugere que o escritor é uma elaboração 
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do sujeito de carne e osso que o necessita para fazer-se letra. E aquele que 

escreve, elabora, e se põe a trabalhar com imagens, sons, gostos, cheiros, 

formas, que entrarão em choque com o desejo do esquecimento. Deleuze 

(1990: 248) diz: ―Mas se a memória põe em comunicação dentros e foras 

relativos como interiores e exteriores, é bem preciso que um fora e um dentro 

absolutos se defrontem e sem co-presentes‖ (DELEUZE, 1990: 248).  Parece-

nos que após todos os suplícios passados na prisão, o mais urgente relato do 

narrador deve ser a relação cortada com os pais. Não há possibilidade de um 

depois sem a aparente resolução do deixado de fazer, que é a dívida com os 

pais, dívida essa que em parte é o lugar de descanso de seus ossos, no 

entanto parece que a angústia maior tenha sido e sempre será a falta da voz, a 

orfandade no não-dizer a eles o que queria e quer dizer. Primo Levi (apud 

AGAMBEN, 2000: 38) relata uma experiência interessante vivida nos campos 

de concentração de Auschwitz, nela temos a percepção do não poder dizer, a 

falta da linguagem: 

 

Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de 

Auschwitz. Parecía tener unos tres años, ninguno sabía nada 

de él, no sabía hablar y no tenía nombre: ese curioso nombre 

de Hurbinek se lo habíamos dados nosotros, puede que una de 

las mujeres, que había interpretado con aquellas sílabas uno 

de los sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en 

cuando. Estaba paralizado de la cintura para abajo, y tenía las 

piernas atrofiadas, delgadas como palillos; pero sus ojos, 

perdidos en su cara triangular y demacrada, emitían destellos 

terriblemente vivos, cargados de súplica, de afirmación, de la 

voluntad de desencadenarse, de romper la tumba de su 

mutismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había 

preocupado por enseñarle, la necesidad de la palabra, afloraba 

en su mirada con explosiva exigencia [...]  

 

O narrador de Liscano sabe que ao escrever renascerá na voz, poderá dizer o 

que tem a dizer. Mas ao mesmo tempo dá voz a seus pais, vítimas também da 

ditadura, que agora se fazem presentes por meio da escritura, assim como Levi 

o fez com Hurbinek. 
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 Liscano dramatiza toda a tensão gerada pelo ofício de escrever, mas 

fundamentalmente, o trabalho de construção por meio da memória. Lembra 

Deleuze (1990: 248):  

 

Compreendamos que, para além de todos os lençóis da 

memória, há esse marulho que os agita, essa morte de dentro 

que forma um absoluto, e da qual renasce aquele que pôde 

escapara a ela. E aquele que escapa, que pode renascer, vai 

inexoravelmente no rumo de uma morte fora, que chega a ele 

como a outra face do absoluto.  

 

A urdidura de sua tela narrativa é a dor gerada na experiência, a reminiscência 

o material que reconstrói a morte vivida, também o renascimento que vem por 

meio da escritura.  

 No final da primeira parte de El furgón de los locos, entendemos o 

porquê de Dos urnas en un auto. Por fim, o encontro com os restos dos pais, 

agora em duas urnas, a viaje com o narrador em um carro para um lugar em 

onde possa render-lhes culto, ritualizar com a morte e com a memória. Conta: 

 

Esa deuda tenía, con mis padres, y conmigo. Siento una gran 

paz. Si bien muchas veces he pensado que debía hacer esto, 

no sabía que hacerlo me daría paz. Cumplir con ellos. Quizá 

sólo cumplir conmigo. Creí que tenía muchas cosas para 

decirles y en realidad no tengo ninguna. Sólo me habría 

gustado verlos otra vez, mirarlos a la cara. 

 

 Um gesto: dar sepultura aos pais. A falta das palavras segue, a voz é 

sufocada. A escritura é quem a resgata. O gesto se torna letra, memória e voz. 
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Do lixo ao luxo: marginalização e ascensão social em Gota d’água e n‟O 
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―(…) naquela terra encharcada e fumegante, naquela 
umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a 

esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma 
geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 

daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no 
esterco.‖ 

 (O Cortiço, Aluísio de Azevedo)  
 

―(…) há algo politicamente diabólico no processo de 
seleção posto em prática: em cem, assimila trinta; só 

trinta são os mais capazes, (...) os melhores. (Gota 
d‘água, Chico Buarque de Holanda & Paulo Pontes) 

 

 

1 O Cortiço e Gota d’água: marginalização social 

 

Na leitura, ao desenvolver a tentativa de aproximação das duas obras, 

não se perde de vista os antagonismos entre elas. As diferenças são evidentes 

a começar pela forma de escritura empreendida pelos autores. Assim, de um 

lado, há um texto em prosa datado de 1890, que trabalha com um foco 

narrativo distanciado dos personagens, aproximando-se, por vezes, através de 

discurso indireto-livre. Do outro, há uma peça de teatro, texto dramático em que 

os personagens e suas atitudes, suas emoções, expressas na fala e na tomada 

do texto pelo ator, concretizam a própria obra de arte.  Entretanto, mesmo com 

essas discrepâncias formais, as duas obras trazem à tona o povo e apontam os 

problemas pelos quais passa essa classe social.  

Dessa maneira, a similaridade, que será analisada neste tópico, trata, 

justamente, da marginalização, um dos problemas mais contundentes do povo. 

                                                        
*
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Assim, nas duas obras, vê-se um determinismo social, uma falta de lei que 

interceda pelos pobres descritos e uma exploração, que prevê o 

condicionamento do pobre em uma espécie de gueto, seja o cortiço ou a vila e 

que gera uma anulação dessas pessoas no meio social.  

O determinismo aqui colocado é o de corrente positivista, o qual previa 

que as pessoas têm seus lugares na sociedade e que almeja a ordem. É 

interessante notar, também, que os dois textos se inserem em momentos em 

que o positivismo é exaltado no Brasil, seja no período republicano – O Cortiço 

- seja no regime ditatorial pelo qual passa o Brasil à época da escritura de Gota 

d‘água. Assim, nesses períodos de tentativa de ordenação social, vemos a 

criação de inúmeros cortiços, favelas e vilas no Rio de Janeiro, que era ou 

deixara, há pouco, de ser a capital do país. Destarte, para essas sociedades, 

como afirma Bauman, o esforço de ―eliminar não é um movimento negativo, 

mas um esforço positivo para organizar o ambiente‖. (BAUMAN, 2005: 28).  

Essa organização do ambiente social é um projeto e um efeito da 

modernização por que passa o Brasil nos períodos citados. Ainda, como afirma 

Bauman, todo projeto tem o seu mal inevitável, o seu efeito colateral 

irremediável, seja na arte ou na sociedade, que é criação do lixo, do refugo. E é 

nesse aspecto que as obras literárias analisadas se aproximam ainda mais. 

Nos dois textos, deparamo-nos com personagens irrelevantes para a 

sociedade onde estão inseridas, personagens extranumerárias que se 

caracterizam pela dispensabilidade e de quem ―os outros (atores sociais) não 

precisam‖ e que ―seria melhor se não existissem.‖ (BAUMAN, 2005: 10). Esse é 

o caso de Firmo, que morre sem ninguém para chorá-lo e que não é digno de 

uma página de jornal. O caso de Xulé, Cacetão e Boca Pequena que não têm 

braços fortes para o trabalho, que tentam dar os seus ‗jeitinhos‘ para sobreviver 

no entorno da ordem e que, a exemplo de Firmo, não têm quem interceda em 

prol deles ou com eles se preocupe. Assim, esses personagens encontram-se 

determinados pela classe em que se inserem, fadados ao descaso e solapados 

pelas vontades da sociedade seletiva e individualista, leia-se capitalista. Desta 

feita, como escreve Oswald de Andrade e afirma Xulé: 

Uma criança não tem defesa 
Nasceu no morro  
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É fêmea  
O que ela vai ser? 
O que a sociedade mandar  
Será feita a sua vontade  
É destino  
Das classes  
Menos favorecidas. (ANDRADE, 1991:  29-30) 
 
  Xulé  
  Tirar              
 o pé da lama ele está certo, já tirou  
 É moço tem que aproveitar a ocasião 
 Senão, fica afundado aqui o resto da vida  
 Quem nasce nessa vila não tem mais saída,  
 Tá condenado a só sair de rabecão ou no camburão (...)  
(BUARQUE & PONTES, 1975: 45) 

 

Ainda percebemos que esses personagens ―irrelevantes‖ e 

determinados pela modernização e pelo capitalismo são inauditos, mudos 

sociais, o que exacerba ainda mais a sua marginalização. Nessa medida, 

Marciana e Joana tentam, nos dois cortiços, gritar contra os desmandos dos 

donos das habitações e são postas para fora. A primeira insurge-se por causa 

da perda da virgindade da filha, ao que, inicialmente, Jasão promete reaver 

com o pagamento de uma quantia. Isso não acontece, isso aumenta o 

desgosto da mãe que protesta sem que ninguém lhe dê ouvidos, ou melhor, o 

único que lhe dá ouvidos é João Romão, mas que não admite a atitude da 

mulher e termina dando-lhe um prazo de uma noite para deixar o cortiço.  

O vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco à Marciana 
que despejasse o número 12. 

- É andar! É andar! Não quero esta berraria aqui! Bico, ou 
chamo um urbano! Dou-lhe uma noite! Amanhã pela manhã – 
rua! (AZEVEDO, 1981: 129) 

 

O período dado para o despejo termina, e João, com a ajuda de dois 

homens, coloca os tarecos de Marciana para fora das dependências do cortiço, 

porque como ele diz: ―Aqui mando eu! Aqui sou eu o monarca!‖ (AZEVEDO, 

1981: 135). Assim, a exemplo de Creonte, como será referido, João é e está 

com a lei e, sendo o monarca absoluto, não admite a presença de Marciana 

contestando suas ordens e dando mau exemplo, como quando insiste em ficar 

na frente de seu ―império‖. Nessa hora, acusa a mulher de gira e sugere a um 
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policial a prisão dela. Esse urbano acata a sugestão e Marciana é ―carregada 

para o xadrez.‖ (AZEVEDO, 1981: 138) 

 Cenas que se repetem com forte semelhança, às vezes quase 

literalmente, na peça. Joana também tenta se insurgir contra os desmandos de 

Creonte, mas acaba tendo o mesmo fim, ou seja, assim como Marciana, é 

reprimida e repreendida pelo dono da vila. Ainda, Creonte, a exemplo da cena 

anterior, também tem o auxílio da polícia e chega à casa de Joana com dois 

guardas. E igualmente a João, ele dá um prazo para que Joana deixe a casa 

que ele ―vendeu‖.  

Agora vou lhe falar com toda a clareza: se amanhã à noite você 
ainda estiver aqui, eu acabo de vez co‘essa novela. 

 Não vai sobrar cama, nem porta nem janela, sabe? Eu quebro 
essa merda. Eu quebro tudo, ouviu? (sai com a polícia) 
(BUARQUE & PONTES, 1975: 195). 

 

Nessa cena, ouvimos a ressonância da fala supracitada de João, no 

caso, Creonte também é o monarca da Vila do Meio-Dia, que será 

complementada pelas afirmativas de Jasão, ―Creonte está com a lei‖, ―Creonte 

tem a lei‖ (BUARQUE & PONTES, 1975: 161). Dessa maneira, Creonte se 

apresenta aos outros personagens subalternos como alguém poderoso e dono 

de tudo, de natureza incontestável e por isso, como João, não aceita a atitude 

subversiva de Joana. Assim, a maioria dos personagens marginalizados os vê 

como seres onipotentes, dotados de força social indubitável, o que fica claro na 

fala de Zaíra, quando se refere à perseguição de Creonte à Joana:  

Que horror... 

O homem é dono do mundo inteiro  

Põe o dedo na merda, vira ouro,  

e inda solta os cachorros, o chifrudo, numa mulher sozinha. 
(BUARQUE & PONTES, 1975: 171, grifo meu) 

 

 Asserções como essa cabem muito bem para o entendimento que os 

personagens marginalizados do cortiço têm sobre João Romão. Assim, o que 

vemos nessas cenas das duas obras são os desmandos de dois personagens 
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―donos de mundos‖ e a ausência total de uma lei que interceda por esses 

excluídos, porque como afirma Bauman:  

 

(...) a lei limita sua preocupação com o marginalizado/excluído 
pra mantê-los fora do domínio governado pela norma que ela 
mesma circunscreveu.  A lei atua sobre essa preocupação 
proclamando que o excluído não é assunto seu. (BAUMAN, 
2005: 43)  

 

Desse modo, alguns personagens destituídos de direitos e determinados 

socialmente se apegam a outra lei, a lei divina, a metafísica do candomblé e/ou 

a violência. Assim, nas duas obras, temos a presença das bruxas, que são 

pessoas que cultuam e cultivam poções, rezas e feitiçarias de origem negra. 

Na peça, vemos Joana com os traços de bruxa, com ―aquelas mãos... cada 

garra afiada para o bote‖ (BUARQUE & PONTES, 1975: 34) e de um olhar 

difícil de definir, parecendo revelar a insanidade, que afirma Corina: ―ela nem 

quer ajuda... ensandeceu‖ (BUARQUE & PONTES, 1975: 39). Já na prosa, 

deparamo-nos com a figura de Paula, ―uma cabocla velha, meio idiota, a quem 

respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer erisipelas 

e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias (...) extremamente feia, grossa, 

triste, com olhos desvairados, dentes cortados a navalha, formando ponta‖. 

(AZEVEDO, 1981: 49). Duas personagens do povo que se valem de uma 

cultura ―popular, abafada, nascida da existência social concreta das classes 

subalternas‖. (BUARQUE & PONTES, 1975: 9). Ainda, são mulheres 

taciturnas, casmurras e que, por vezes, possuem um olhar delirante que mete 

medo nos outros personagens. Isso porque os personagens detentores do 

poder financeiro não conseguem controlar os efeitos de suas magias. Esse é o 

exemplo de Creonte que em diálogo com Jasão diz: 

Mas tem coisas que não é bom brincar 

Ela é dada a macumba, estou sabendo,  

Tem gênio de cobra, pode criar problema, eu estou me 
precavendo. (BUARQUE & PONTES, 1975: 63) 
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Assim, vemos, nesse excerto, o receio que o capitalista tem da 

possibilidade de a mulher fazer um feitiço contra os que preza. Essa atitude 

lembra a atitude tomada pelos senhores de escravos que, temendo os feitiços 

dos negros, proibiam os cultos de magia negra nas fazendas do século XIX. A 

magia negra, macumba, era uma prática comum e fica evidente em outro 

romance do mesmo século referido, no caso A Carne, de Julio Ribeiro. Aí, a 

questão da macumba entra como uma possibilidade de vingança de negros 

contra brancos, como está expresso na fala de João Cambraia: ―Sinhô é bom 

pra mim é verdade, mas o sinhô é branco, e obrigação de preto é fazer mal a 

branco sempre que puder‖ (RIBEIRO, 1972: 11). Assim, o mestre feiticeiro 

mata diversos escravos por meio de poções para vingar-se do Sr. Barbosa. Em 

Gota d‘água, não temos a questão racial como norteador do ódio, mas a 

macumba assume a mesma função que era admitida no texto de Julio, no caso 

alcançar a vingança contra os que detêm a legitimidade da lei. Assim, a 

macumba é vista nos dois textos como uma forma de o povo se insurgir contra 

os desmandos do senhor de escravos e contra a prepotência do capitalista. É 

isso que explica o receio de Creonte. E isso tudo fica evidente na cerimônia da 

macumba feita por Joana. Essa celebração aos deuses negros toma a 

conotação de guerra e o ataque é dirigido na primeira estrofe: 

 

Joana  

(Cantando:) 

Tem cangêre, tem cangerê na terra  

Chama seu Ogum pra vir nos ajudar  

Nosso inimigo está fazendo guerra  

Chama seu Ogum pra guerrear. (BUARQUE & PONTES, 1975: 
122) 

 

Joana  

O pai e a filha vão colher a tempestade  

A ira dos centauros e da pomba-gira  

levará seus corpos a crepitar na pira e suas almas vagar na 
eternidade 
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Os dois vão pagar o resgate dos meus ais  

a justiça de Têmis e a bênção dos céus,  

os cavalos de São Jorge e seus marechais,  

Hécate, feiticeira das encruzilhadas (...) 

Eu quero ver sua vida passada a limpo, Creonte. Conto co‘as 
Virgem e o Padre Eterno, todos os santos, anjos do céu e do 
inferno,  

eu conto com todos os orixás do Olimpo. (BUARQUE & 
PONTES, 1975: 123) 

 

Entretanto, Joana não fica à espera da eficácia de seus feitiços 

vingativos e tenta concretizá-la por meio da violência, ao pretender matar Alma 

por envenenamento. Atitude similar à da outra bruxa da comparação e do 

feiticeiro de A carne.  

No Cortiço, a bruxa dessa narrativa destoa um pouco de Joana pela 

forma de utilização da macumba. Como foi referido, Paula utiliza os feitiços 

para curar algumas pessoas como por exemplo Jerônimo. Ainda, faz uso deles 

para benzer e prever o futuro. Entretanto, na narrativa, mesmo tendo o respeito 

de todos, inclusive de João Romão, ela decide concretizar sua 

vingança/loucura contra esse outro português detentor de poder, da mesma 

forma que Joana, não por meio de feitiços, mas por meio do ato violento, no 

caso pelo uso do fogo, o qual consome o cortiço e ela mesma.  Assim, 

podemos ler essa atitude de violência e de loucura como algo similar ao que 

descreve Cambraia, um ato violento gratuito que pode ter um fundo racial, o 

que é exacerbado com a expulsão de Marciana e toma ares de vingança. Isso 

porque, como afirma o narrador, ―a Bruxa parecia a única deveras 

impressionada com tudo aquilo‖, no caso o desejo e a expulsão de Marciana do 

convívio dos amigos do cortiço. (AZEVEDO, 1981: 138). Assim, como o 

narrador também fala, a Bruxa, quando da sua morte e da fornalha em que 

transforma a habitação, parece feliz e vitoriosa: ―E ela ria-se, ébria de 

satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela 

orgia de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo (...)‖ 

(AZEVEDO, 1981: 208). 
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Assim, vemos nas duas obras traços similares com relação à 

constituição dessas personagens. Possuem traços físicos e psicológicos 

semelhantes, tendo um ar desvairado e taciturno. Dessa forma, tanto Joana, 

quanto Paula são espécies de bruxas, personagens marginalizadas que se 

valem da violência e/ou da macumba para atacar os senhores que oprimem de 

forma legitimada os habitantes nas duas histórias.  

Ainda há outro aspecto trabalhado nas duas obras e que marginaliza o 

povo nas duas narrativas. A exploração financeira para o enriquecimento 

individual é o que veremos no próximo tópico.  

 

2 Ascensão social e fuga do lixo 

Como pudemos perceber no tópico anterior, a marginalização nas obras 

é algo coletivo e determinado pela falta de condições e de atenção social dada 

ao meio em que se insere o povo. Assim, o que ocorre em Gota d‘água e em O 

Cortiço é uma imobilidade de classes, que, por vezes, é quebrada de forma 

individual. A ascensão social acontece por meio da exploração financeira do 

pobre e por casamentos de interesse nos dois textos. 

O Cortiço é um texto exemplar da mobilidade individual, como afirma 

Antonio Candido: ―Aluísio foi (...) o primeiro romancista a descrever 

minuciosamente o mecanismo de formação da riqueza individual‖. (CANDIDO, 

1993: 131). Desse modo, João Romão é o primeiro personagem saído das 

entranhas do povo, dos vermes, do lixo, que adquire uma posição elevada na 

sociedade. Assim, na trajetória da narrativa, lemos a criação do ―império‖ de 

Romão, por meio da exploração financeira, seja pelos aluguéis, seja pelas 

compras na taverna, exigindo exclusividade para o local quando se trata de 

aquisição de mantimentos dos moradores. Ainda, enriquece por meio dos 

furtos, da exploração da mão-de-obra e dos investimentos que faz no seu 

cortiço.  

O correlato de João Romão, na peça, no aspecto do afastamento das 

mazelas das classes baixas pela exploração financeira, é Creonte. Entretanto, 

há aspectos únicos na exposição deste tema na peça. Creonte, como 
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sabemos, já é posto no texto como herdeiro de um império. A questão 

hereditária fica evidente na cena em que fala da sua cadeira, do seu trono. 

Todavia, mesmo com essa especificação, não podemos deixar de enxergar um 

espelhamento de João Romão em Creonte. O capitalista de Gota d‘água, 

igualmente, mantém sua ascensão, seu modelo de vida abastada, suplantando 

e explorando o homem marginal, desprovido de lei.   

Outro ponto de semelhança que caracteriza os dois personagens 

supracitados é o fato de serem investidores, pessoas que pensam no lucro de 

forma constante, utilizando-se dos que estão a sua volta (periferia) para 

aumentarem suas riquezas e, dessa maneira, afastarem-se do lixo. Na peça 

Gota d‘água, sabemos que Creonte não concede a mão de sua filha por 

interesse, mas vemos que acata a posição da filha e, num momento oportuno, 

direciona esse fato a favor dos seus negócios. Dessa maneira, aproveita-se de 

Jasão e do bom relacionamento que ele tem para com seu povo para manter o 

pagamento dos moradores de sua vila e, de certa forma, aumentar os lucros, 

haja vista que sempre as prestações eram acrescidas de valor. 

Já em O Cortiço, João pensa da mesma forma e somente contrata 

Jerônimo porque vê nele uma possibilidade de aumentar a sua produtividade 

na pedreira e, por consequência, aumentar suas finanças. O taverneiro investe 

na habilidade do cavoqueiro, levando em conta as palavras do mesmo: ―... 

melhor seria tomar dois bons trabalhadores de cinquenta, que fazem o dobro 

do que fazem aqueles monos e que podem servir para outra coisa!‖ 

(AZEVEDO, 1981: 64). Servir, o verbo do diálogo de Jerônimo e João, encerra 

o modo como eles pensam as pessoas a sua volta, como elas podem servir 

para a construção do meu projeto, no caso de João, ou como posso utilizá-las 

para ter mais riquezas e manter meus ganhos, no caso de Creonte.  

Ainda, o pai de Alma encarna outra representação, inexistente na 

narrativa de Aluísio, por questões temporais. O dono da vila é um empresário e 

investe na música de Jasão. Dessa maneira, por meio do jabá, Creonte faz 

com que o samba de Jasão toque nas rádios e, por meio disso, seja 

reconhecido e adquira fama, pensando sempre nos ganhos financeiros desta 

atitude.  
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Dessa maneira, em Gota d‘água, essa atitude de Creonte demonstra 

uma outra possibilidade, nova, de deixar os bando dos incapazes: o 

enriquecimento por meio da música. Algo parecido acontece em Eles não usam 

black tie, peça contemporânea à de Chico Buarque e Paulo Pontes. Assim, 

surge a possibilidade de um personagem do povo ser assimilado pela classe 

média burguesa através do seu trabalho musical, como no caso de Jasão e 

Juvêncio, o qual só não o é porque tem seu samba roubado.  

Esse novo jeito de encarar o samba é antagônico à maneira com é visto 

n‘O Cortiço, sendo nessa narrativa coisa de desocupados e marginais. Algo 

semelhante está posto em Triste fim de Policarpo Quaresma, em que o 

personagem central é visto com maus olhos quando adquire um gosto pelo 

violão e pela música popular, tendo aulas com Ricardo Coração dos Outros, 

sambista que adquire relativa fama nos subúrbios do Rio e que faz alguns 

concertos fora dele para algumas pessoas de uma média burguesia. Assim, 

poderíamos fazer uma evolução com essas quatro narrativas de momentos 

distintos, tendo por norte a questão da música popular.  

Desse modo, o que era tido como coisa de marginal em um primeiro 

momento, depois, ainda com tom pejorativo minimizado, começa a ser 

admirado por pessoas fora do subúrbio/morro, o que proporciona ao sambista 

Ricardo Coração dos Outros certo reconhecimento na sociedade. Por fim, o 

samba e o sambista, por consequência, perdem o tom negativo/pejorativo da 

profissão e o que era expressão de marginalização, pode, nas peças citadas, 

tirar uma pessoa do lixo social, como acontece com Jasão. Dessa maneira 

temos: 

 

Obras Literárias SAMBA (música popular) Marginalização Ascensão Social 
Caráter Pejorativo 

(sambista) 

O Cortiço - + - + 

O Triste Fim de Policarpo 

Quaresma
1
 +/- + +/- +/- 

                                                        
1
 Os traços +/- tentam dar conta de um entre lugar entre o tom negativo e o positivo da 

evolução valorativa por que passa o samba nas obras citadas. Assim, a música popular no livro 
de Lima Barreto apresenta-se, algumas vezes, como algo de marginal/desocupado. Entretanto, 
também, ela é vista com apreço em algumas festas de pessoas da burguesia carioca. Dessa 
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Gota d'água e Eles não 
usam Black Tie + - + - 

 

Com essas comparações entre esses dois senhores, fica evidente que o 

tipo de enriquecimento/ascensão desses dois personagens ocorre da mesma 

forma, por meio da exploração de um terceiro, no caso o povo. Entretanto, há 

singularidades, o capitalismo do cortiço de Aluísio explora a mão-de-obra e os 

habitantes de forma mais direta, presentificada. Assim, João Romão mora junto 

ao cortiço, fazendo com que sua autoridade mediante os moradores se afirme 

a todo instante, bem como a sua opressão. O dono da estalagem controla os 

empregados da taverna, os cavoqueiros da pedreira e os aluguéis das tinas 

das lavadeiras de maneira a nunca ser enganado ou roubado. Pelo contrário, 

lemos é os roubos do próprio estaleiro, que monta o seu pardieiro por meio 

deles e que, podendo, furta os seus moradores, como no caso de Libório. O 

velho, na hora da morte, ao ver João Romão, abraça-se às garrafas de 

dinheiro, que havia juntado durante a vida. O taverneiro não perde a chance, 

haja vista que o morador estava desprotegido, devido ao incêndio, e rouba-lhe 

as finanças. Já em Gota d‘água, temos um capitalismo mais abstrato, a 

exploração, como mencionado, faz-se pelas altas quantias das prestações dos 

apartamentos e se utiliza de outro personagem para se fazer ouvir no meio do 

povo, no caso Jasão. Creonte não mora na Vila do Meio- Dia. Assim, a peça já 

inicia com Jasão sendo o poder, tendo a lei. O empresário já germinou seu 

império e controla as marionetes populares sem ter contato com elas. Assim, a 

trajetória de João Romão, ao fim da prosa, é similar a de Creonte. Romão se 

afasta e se coloca acima daquela gentalha sensual, afirmando sua nova 

postura e olhando com desprezo os vermes do cortiço. Isso fica claro na cena 

em que conversa com Zulmira e observa o cortiço:  

João Romão, vestindo a casemira clara, uma gravata à moda, 
já familiarizado com a roupa e com a gente fina, conversa com 
Zulmira que, ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava 
migalhas de pão para as galinhas do cortiço; ao passo que o 
vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela 
gentalha sensual, que o enriquecera, e que continuava a 

                                                                                                                                                                   
forma, há um reconhecimento do sambista, que, ao mesmo tempo mora no subúrbio e concerta 
fora dele.  
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mourejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal senão 
comer, dormir e procriar. (AZEVEDO, 1981: 182). 

 

Desse modo, vemos que João não se vê mais como integrante daquela 

vida difícil do cortiço e que, agora, quer desfrutar sua riqueza e selar sua 

ascensão com o casamento. O casamento trará ao proprietário aquilo que 

ainda lhe falta, o status de ser alguém na sociedade das pessoas ricas do Rio 

de Janeiro. Assim, não nega os pedidos de dinheiro de Botelho, para que esse 

fale dele na casa de Zulmira e não vê as despesas do matrimônio como algo 

ruim, porque: 

(...) só com o lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha 
fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se 
defronte da desensofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro 
lugar fazia-se membro de uma família tradicionalmente 
orgulhosa, como era, dito por todos, a de dona Estela; em 
segundo aumentava consideravelmente os seus bens com dote 
da noiva. (AZEVEDO, 1981: 237).  

 

Dessa maneira, ao casar, o taverneiro deixa de ser um simples dono de 

uma bodega próspera e passa a frequentar a Rua do Ouvidor, sendo 

cumprimentado pelos transeuntes. (AZEVEDO, 1981:  255). Não podemos 

deixar de referir que, com o casório, Romão conclui seu primeiro objetivo, 

tornar-se dono do sobrado e das posses de Miranda, porque ―em terceiro, 

afinal, caber-lhe ia mais tarde tudo o que o Miranda possuía, realizando-se 

deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da 

sua rivalidade com o vizinho‖. (AZEVEDO, 1981: 237) 

Com Jasão, a história se repete. Como afirma Creonte, a cadeira será 

dele algum dia. Ele será dono do império do empresário, ascenderá com o 

casamento com Alma. Não há relatos de dote, entretanto Jasão adquire um 

apartamento para morar com a mulher, bem como ganha ajuda financeira para 

a divulgação de sua música. Assim, a exemplo de Romão, Jasão se afasta do 

convívio do povo e sai da vila, para viver na habitação concedida por Creonte e 

do dinheiro do capitalista. O reconhecimento social também é algo que Jasão 

adquire com a união matrimonial, seja por ser genro de Creonte, seja por meio 

da fama de seu samba. Isso fica evidente quando Creonte chama Jasão de 
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Noel Rosa, que, a essa época, já desfrutava de certa fama na sociedade 

carioca. Desse modo, Jasão passa a ser visto como um ser capaz daquela 

sociedade, alguém que merece ser cumprimentado, invejado pelo povo pobre e 

motivo de notícia junto com loteria, futebol: 

Cacetão 

Você não lê jornal? Jasão virou notícia 

junto com loteria, futebol, sevícia, 

leno e latrocínio, desastre Central... 

Xulé, eu sou gigolô desde que me chamo 

Cacetão. Já vi detudo cá no meu ramo 

Mas um baú como esse, nunca vi igual (BUARQUE & 
PONTES, 1975: 31) 

 

Portanto, Jasão, como João, consegue se desentranhar da vida pobre 

da vila, por meio de seu trabalho como compositor e também por meio de um 

casamento bem sucedido, que faz com que ele seja o ―único de nós, fodidos, 

sem escolha, que num ato de impetuosidade e bravura, penetrou firme no 

reinado da fartura‖ (BUARQUE & PONTES, 1975: 31) e que se torna exceção 

ao ditado determinista entoado por Xulé: ―Quem nasce nessa vila não tem mais 

saída,/ Tá condenado a só sair de rabecão ou no camburão...‖ (BUARQUE & 

PONTES, 1975: 45) 

 

3 Conclusões parciais 

 

Vimos, no ensaio, que as aproximações entre esses dois textos da 

tradição brasileira são ricas e estão longe de se esgotar nesse pequeno texto. 

Alguns pontos construídos aqui parecem interessantes como a questão da 

marginalização, que se apresenta de forma coletiva, e ascensão social, que se 

apresenta como fenômeno individual. As cenas se assemelham, bem como a 

trajetória dos personagens. Assemelha-se a questão do capitalismo, embora 

um explorador e outro abstrato, a das pessoas ditas capazes e a das rotuladas 
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como insignificantes, supérfluas, marginais, destituídas de leis e jogadas como 

lixo em cortiços. Essas questões tão do nosso dia-a-dia fundem-se ao registro 

literário. Isso parece tornar esse dois livros textos de cidades e textos de 

discursos.  
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Antônio Candido e a literatura fora do sistema pós-64 
 

Vinícius Gonçalves Carneiro 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul — PUCRS 

 

Por ser uma comunicação fora do país, o trecho inicial é contextualizador da 

literatura brasileira, o inserindo no boom literário da literatura latino-americana ao 

elencar os principais nomes da literatura tupiniquim a partir dos anos 1950 e ao 

traçar uma breve recapitulação do que seria o romance brasileiro, desde o século 

XIX até os anos 1970. Logo, seu tamanho diminuto, adequado ao propósito, e sua 

argumentação complexa, em saltos temporais aparentemente improváveis, faz 

sentido se pensarmos a necessidade de apresentar o que seria a literatura 

brasileira. 

O segundo dado importante para a discussão é o fato de o locus dos 

enunciados ser conhecido: os estudos sociológicos sobre literatura.  

Quanto à argumentação, A nova narrativa busca o entendimento de quem 

eram os escritores e como eram as narrativas desenvolvidas pela nova geração de 

escritores brasileiros de ―então‖ (o termo está entre aspas devido ao fato de não ser 

clara onde começa especificamente a nova narrativa, com que autor, a partir de que 

livro). Ao começar o texto, Candido pressupõe que se poderia pensar a nova 

narrativa brasileira como uma geração que faria parte do chamado boom literário da 

―nova narrativa latino-americana‖, a qual são associados nomes como Clarice 

Lispector e Guimarães Rosa (cf. CANDIDO, 1987:199). Em seguida, com a equação 

―19 + 1‖, sendo 19 o número de países das Américas de colonização espanhola e 1 

o Brasil, Candido propõe como e por que se pensou e se poderia pensar naquele 

momento (final dos anos 1970) a literatura dos dois blocos em conjunto ou em 

separado. Acrescenta então as tendências centrífugas (indianismo e regionalismo) e 

centrípetas (realismo) que caracterizam o jogo dialético pertinente à literatura 

brasileira. No terceiro segmento, Candido afirma que ―a atual narrativa brasileira, no 

que tem de continuidade dentro da nossa literatura, e sem contar as influências 

externas, desenvolve ou contraria a obra dos antecessores imediatos dos anos 1930 

e 1940‖ (1987:203-204). Logo, pressupõe-se que a nova narrativa brasileira 

começara em meados dos anos 1950, tendo em vista os ―antecessores imediatos‖. 

A partir daí, são elencados alguns nomes da produção que se dá a partir dos anos 
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1950, ou melhor, ―que estreiaram ou amadureceram nos anos 1950‖ como Dalton 

Trevisan, Osmar Lins, Fernando Sabino, Lygia Fagundes Telles e Bernardo Ellis. 

Sobre estes, a sentença: 

 

Registro que, deles, só o último é regionalista; os outros 
circulam no universo dos valores urbanos, relativamente 
desligados de um interesse mais vivo pelo lugar, o momento, 
os costumes, que em seus livros entram por assim dizer na 
filigrama. Também nenhum deles manifesta preocupação 
ideológica por meio da ficção, com exceções que aumentam 
depois do golpe militar de 1964. Por isso, é difícil enquadrá-los 
numa opção, no sentido definido acima. Direita ou esquerda? 
Romance pessoal ou social? Escrita popular ou erudita? 
(CANDIDO, 1987:206) 
 

 Aqui se anuncia o impasse teórico que se colocava a frente de Candido. Não 

munido de teorias mais modernas que lhe socorresse da literatura que surgia, não 

encontra paradigmas para filiar a literatura brasileira anterior àquela produzida após 

a metade do século passado. O primeiro enunciado, ―Registro que, deles, só o 

último é regionalista‖, é o exemplo disso: um movimento inverso: de enquadrar a 

nova narrativa com os paradigmas antigos. Esse exercício de violência 

epistemológica não encontra elementos para uma leitura mais precisa do que ali 

acontecia.  

 Para a chamada ―última fase da ficção brasileira, que se manifesta nos anos 

60 e 70‖, Candido afirma que ―devemos voltar atrás para registrar a obra de alguns 

inovadores, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Murilo Rubião‖ (CANDIDO, 

1987:207). É só na parte final do ensaio, o quarto segmento, que é abordada a 

produção dos anos 1960 e 1970. Os outros trechos são, deste modo, importantes 

por fornecerem informações para o entendimento desse período, uma vez que há 

características que se perpetuam, conforme Candido: 

 

De qualquer maneira, neles ganha ímpeto o movimento ainda 
em curso de desliteralizaçã¸ com a quebra dos tabus de 
vocabulário e sintaxe, o gosto pelos termos considerados 
baixos (segundo a convenção) e a desarticulação estrutural da 
narrativa, que Mário de Andrade e Oswald de Andrade havia 
começado nos anos 20 em nível de alta estilização, e que de 
uma quase idioleto restrito tendia agora a se tornar linguagem 
natural da ficção, aberta a todos. (CANDIDO, 1987:209) 
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A ressonância dos enunciados de Candido ecoam num dos textos mais 

importantes para a discussão da poesia moderna, Estrutura da lírica moderna, Hugo 

Friedrich, para quem a poesia moderna é qualificado como aquela em que apresenta 

a desliteralização da poesia, a reformulação da sintaxe, os vocábulos ordinariamente 

não ligados a poesia, a palavra técnica, os termos chulos. A questão a ser levantada 

aqui é a utilização de paradigmas para a leitura da poesia do final do século XIX 

sendo utilizada para uma hermenêutica da produção da segunda metade do século 

XX e, principalmente, o que isso implica na análise da produção do período pós-64. 

Com essa descrição dos sistemas de enunciados, evidencia-se a filiação teórica de 

Candido e explicam-se, em parte, as suas conclusões. 

Conforme o autor há um caminho na literatura brasileira que parte do regional 

para o urbano – com ―escritores que liquidaram o velho regionalismo e 

retemperaram o moderno romance urbano‖ (CANDIDO, 1987:205) – e, mais do que 

isso, que se desapega da necessidade da descrição de um mundo para adentrar no 

trabalho com o texto. ―Mas o timbre dos anos 1960 e, sobretudo, 1970 foram as 

contribuições de linha experimental e renovadora, refletindo de maneira crispada, na 

técnica e na concepção da narrativa, esses anos de vanguarda estética e amargura 

política‖ (CANDIDO, 1987:209). Para Candido, os anos 1970 representam a 

―verdadeira legitimação da pluralidade‖, quando os gêneros deixam de serem 

gêneros. 

 

A ficção recebe a carne mais sensível o impacto do boom 
jornalístico moderno, do espantoso incremento de revistas e 
pequenos semanários, da propaganda, da televisão, das 
vanguardas poéticas que atuam desde o fim dos anos 50, 
sobretudo o concretismo, storm-center que abalou hábitos 
mentais, inclusive porque se apoiou em reflexão teórica 
exigente. (CANDIDO, 1987:209). 
 

Candido atribui a esteira desestruturastes dos novos romances às inovações 

de Clarice, exemplificando nomes como Nélida Piñon e Maria Alice Barbosa. A 

seguir, comenta-se sobre o que poderia ser chamado de ―realismo feroz‖, cujos 

exemplos são Rubem Fonseca, João Antônio e Ignácio Loyola. Chama atenção, 

todavia, o relevo que se dá a aspectos gráficos da editoração e a sua relação íntima 

com o texto: ―Convém lembrar que a ruptura das normas pode ocorrer por meio do 

recurso e sinais gráficos, figuras, fotografias, não apenas inseridas no texto, mas 

fazendo parte orgânica do projeto gráfico, como nas mencionadas edições da Ática‖ 



562 
 

ANAIS DO  XXVII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA E XXVI SEMINÁRIO DE CRÍTICA DO RIO GRANDE DO SUL 

ISSN 2179-5460 

 

(CANDIDO, 1987:211). Percebe-se, de um lado, a constituição de uma linhagem que 

começa com Clarice e paradigmas estéticos de análise ligados a uma leitura 

européia sobre a produção moderna; de outro, uma nota interessante sobre 

aspectos paratextuais do texto, que dialogam com ele de maneira a atrair um público 

jovem.  Os aspectos gráficos, contudo, limita-se à coleção de uma editora já 

consagrada no campo literário, a Ática. Nesse sentido, a literatura brasileira após os 

anos 1950 corresponderia às transformações tecnologicos e sociais ocorridas no 

Brasil neste período (crescimento urbano desordenado, violência urbana, difusão 

maior de meios de comunicação como a televisão e o jornal, etc.) 

Após ressaltar a presença positiva da veia satírica de Galvez, o imperador do 

Acre (1976), de Márcio Souza, define-se do que se trata a literatura produzida dos 

anos 1960 e 1970: 

 

Pelo visto, vê-se que estamos ante uma literatura do contra. 
Contra a escrita elegante, antigo ideal castiço do país; contra a 
convenção realista, baseada na verossimilhança e o seu 
pressuposto de uma escolha dirigida pela convenção cultural; 
contra a lógica narrativa, isto é, a concatenação graduada das 
partes pela técnica da dosagem dos efeitos; finalmente, contra 
a ordem social, sem que com isso os textos manifestem uma 
posição política determinada (embora o autor possa tê-la). 
Talvez esteja aí mais um traço dessa literatura recente: a 
negação implícita sem negação explícita dessa ideologia. 
(CANDIDO, 1987:212) 

 

Impossível não pensar em Hugo Friedrich, para quem a literatura moderna se 

caracteriza por categorias negativas como ―desorientação, dissolução do que é 

corrente, ordem sacrificada, incoerência, fragmentação, reversibilidade, estilo de 

alinhavo, poesia despoetizada, lampejos destrutivos, imagens cortantes, 

repentinidade brutal, deslocamento, modo de ver astigmático, estranhamento‖ 

(FRIEDRICIH, 1991:22). Todavia, os motivos para essa negação por parte da nova 

narrativa eram dois, bem específicos. De uma lado, a ingerência das vanguardas, 

que também possuíam pressupostos de negação, o que é visível no caso do 

tropicalismo. De outro, consequência do momento histórico, que impeliria os artistas 

a uma escrita de oposição sem manifestação clara: 

 

É possivel enquadrar nesta ordem de idéias o que acima 
denominei "realismo feroz‖, se lembrarmos que além disso ele 
corresponde à era de violência urbana em todos os níveis do 
comportamento. Guerrilha, criminalidade solsa, superprodução, 
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migração para as cidades, quebra do ritmo estabelecido de 
vida, marginalidade econômida e social – tudo abala a 
consciência do escritor e cria novas necessidades no leito, em 
tirmo acelerado. Um teste interessante é a evolução da 
censura, que em vinte ano foi obrigada a se abrir cada vez 
mais à descirção crua da vida sexual, ao palavrão, à crueldade, 
à obscenidade – no cinema, no teatro, no livro, no jornal –, 
apesar do arrocho do regime militar. (CANDIDO, 1987:212) 
 

 Na mescla entre paradigmas desatualizados e uma leitura sociológica da 

literatura, importantes à edificação da Formação da Literatura Brasileira, a leitura da 

geração que recém brotara, por mais que tenha iluminações precisas do que a 

geração produzira até ali, parece ineficaz para uma entendimento mais amplo do 

período. Um horizonte novo de análise não se vislumbra: 

 

Ao mesmo tempo, nos vemos lançados numa ficção sem 
parâmetros críticos de julgamento. Não se cogita mais produzir 
(nem de usar como categorias) a Beleza,a Graça, a Emoção, a 
Simetria, a Harmonia. O que vale é o Impacto, produzido pela 
Habilidade ou a Força. Não se deseja emocionar nem suscitar 
a contemplação, mas causar choque no leitor e excitar a 
argúcia do crítico, por meio de textos que penetram com vigor 
mas não se deixam avaliar com facilidade. (CANDIDO, 
1987:214) 

 
 Ao pensar sobre a longevidade dessas obras, Candido sentencia que não 

resistiriam ao tempo, e que a escrita mais interessante do período era a de não 

ficcionistas, de autores como Darcy Ribeiro, Paulo Emílio Sales Gomes e Pedro 

Nava, para os quais são destinados, respectivamente, adjetivos como ―retomada do 

indianismo‖, ―modernidade serena e corrosiva se exprime numa prosa quase 

clássica‖, ―numa linguagem (…) de uma prolixidade que fascina proustianamente o 

leitor‖. Comenta-se apenas obras que, de algum modo, já estão inseridas no 

sistemas, publicadas por grande editoras, com um público-leitor relevante, com 

agentes sedimentados no campo literário. 

Na sitação acima, não se reconhece, na ficção que surgia, a possibildade de 

trabalhar com ―parâmetros críticos de julgamento‖, uma vez que haveria a 

necessidade de se trabalhar com novos parâmetros. A produção considerada de 

qualidade é aquela que contém características de gerações anteriores, com 

paradigmas de análise que desqualificam a produção que é diferente do 

―indianismo‖, de uma prosa ―clássica‖, ou da prolixidade ―proustiana‖.  
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PROGRAMAÇÃO 

 

Tema: Guimarães Rosa e a Crítica Literária 
Homenagem: 110 anos do nascimento de Reynaldo Moura 
Período: 07 a 09/12//2010 
Horário: 14h às 18h 
Local: Auditório Ir. Elvo Clemente – Prédio 08  
Presidente de Honra: Prof. Dr. Dileta Silveira Martins  
 

07 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
14h Abertura 
Prof. Dr. Noelci Fagundes da Rocha (Sissa Jacoby) – PUCRS 
Prof. Dr. Sérgio Luiz Prado Bellei – PUCRS 
Prof. Dr. Dileta Silveira Martins – Presidente de Honra – PUCRS 
 
14h30min – Conferência de Abertura 
Forma literária e crítica da lógica racionalista em Guimarães Rosa 
Prof. Dr. João Adolfo Hansen – USP 
 
16h30min às 18h 
Sessões de Comunicações  

 
08 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
14h – Mesa 01: Grande sertão: veredas – fortuna crítica 
Grande Sertão: veredas e a psicanálise 
Prof. Dr. Márcia Marques de Morais – PUC-Minas 

Grande sertão: veredas – um olhar sobre a fortuna crítica 
Prof. Dr. Cláudia Campos Soares - UFMG 
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16h30min – Mesa 02: 110 anos do nascimento de Reynaldo Moura 
Depoimento sobre Reynaldo Moura 
Carlos Appel Editora Movimento 

As instâncias do sujeito em Reynaldo Moura 
Prof. Dr. Maria Luiza Ritzel Remédios PUCRS  

Reynaldo Moura: publicações na imprensa 
Prof. Dr. Cláudia Peixoto de Moura PUCRS 
 

09 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
14h – Conferência de Encerramento 
Nietzsche, Walter Benjamin, Guimarães Rosa: uma ideia de história 
Prof. Dr. Luiz Roncari – USP 
 
16h às 18h – Sessões de Comunicações  

 
EVENTO PARALELO 
 

Curso: Buriti do Brasil e da Grécia: patriarcalismo e dionisismo no sertão 

Ministrante: Prof. Dr. Luiz Roncari – USP 

 

De 06 a 09 de dezembro de 2010, das 8h30min às 11h30min.  

Prédio 08 – Auditório Ir. Elvo Clemente (Sala 305) PUCRS 

 

 

APOIO: 

 

 

http://www.pucrs.br/
http://www.pucrs.br/fale/

